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ھل سمعَت أن الرسام المبدع بيكاسو 
  خذ إجازة ؟؟أ

  
يحمل معه فرشاته دائماً كان لقد 

  .ويرسم حتى في العطلة ولوحته،
  

، لن تتوقف عنهعندما تحب عملك 
يوم عمل بالنسبة لك وعندھا يصبح كل 
  ...راحة واحتفال ھو يوم

  
 تفعل أو أحب ما …افعل ما تحب

  ، متعبة وفاشلةعطلة غالباً ما تكون ال
سينتھي حمام  ،كانت ممتعة حتى لو

  وتذھب البھجة الشمس
نعود لممارسة أعمالنا اليومية و

بالتعب واإلرھاق من جديد،  واإلحساس
  .ثم ننتظر اإلجازة المقبلة

  
لماذا ال نحظى بأوقات من االسترخاء ..

  والراحة واإلبداع كل يوم، 
  كل يوم؟؟حقيقية بإجازة 

  !!اإلجازة سبب كبير لحصولك على جنازة
من المالحظ أن نسبة الحوادث تزداد في 

.. من حوادث السير.. ةأوقات العطل
  ..وحتى القتل.. االنتحار.... السرقة

وفي أغلب األحيان نحتاج ألسبوع كامل 
من الراحة بعد انتھاء اإلجازة والعودة 

  !للمنزل
لفترة  ألننا نعود متعبين منھكين بحاجة

  من الراحة لنستعيد مسار حياتنا
 ..ونتكيف مع الوضع من جديد 

العطلة الحقيقية ھي أن تكون مع نفسك 
متصالحاً معھا في سالم ... في كل لحظة

  ...وھدوء بال حدود وقيود
وھذا ال يزال مفقود حتى لو أخذت سنة 

  تبقى معطل ومغفل من العطلة س
  دون عطلة حقيقية

  خلق التعب والغضب، يالتركيز
لھذا عندما تركِّز تفكيرك كثيراً على أمر ٍ 
معين تشعر باإلرھاق وھذا ما يدفعك 

  ...ألخذ إجازة
  ال يتعبك، التأمل ال يرھقك،  التأمل

  ... إنه االسترخاء والھناء بحد ذاته
 ...افرد جناحيك وحلّق في السماء

 الكالمخير
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 وقتھي أفضلالعطلة 
  البيت للبقاء في
  

ة بأكملھا تذھب إلى شاطئ ألن المدين
، وھكذا من بحر واألماكن األخرىال

  .. االزدحام إلى االزدحام 
  ت الشوارعمألوالسيارات أتت 
  تستطيع إيجاد مكان ٍ فارغ  ولن
 ...تتمدد فيه وتستريحل

البد أن البحر يضحك على حماقة ھؤالء 
يأتون من مسافات بعيدة لكي ... الناس

عة يتمددوا بضع دقائق تحت أش
الشمس، ثم يسرعون لتناول المثلجات 

أو شرب الكوال، وقد أحضروا معھم 
تلفازھم المحمول أو يستمعون إلى 
الراديو والجوال، ثم ينقضي الوقت 

وتنتھي اإلجازة فتراھم في سباق العودة 
 ..إلى المنزل 

  ... احتفالالوجود كله 
  ...في كل وقت وحال
  ... عيٌد متواصل
 ...اإلجازة وال ال يعرف معنى العمل

  كلما كان لديك متسع من الوقت، 
  في أي لحظة كانت،

  ...استرخ ِ وادخل في عالمك الداخلي
  ...في رحلة من ذاتك إلى أعماقك

  ...انس َ العالم كله للحظة
 ...كن مع نفسك وكأن العالم غير موجود

  : حقيقية إذا أردَت عطلةً 
  قم بتغيير عملك ببساطة

   
سور فإن جزءاً محدداً إذا عملَت كبروفي

من دماغك يشتغل، وإذا عملَت كنجار أو 
حداد فھناك جزء آخر من دماغك 

سيشتغل، وعندھا يكون البروفيسور في 
  ....إجازة

... وأيامك ھكذا لن تضيع وقتك
  ...بقدر ما تشاء فرصوستستمتع دوماً بال

بتغيير المھنة وعندھا تستطيع قم 
 ...االسترخاء
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  نباتات تھدد الحياة
  

ھناك مجموعة من الخضار صار الناس يأكلونھا بكثرة في السـنين 
األخيرة، وھي نباتات من فصيلة الباذنجانيات التـي تحتـوي علـى 

  .نوع 2000جنس و 90أكثر من 
  

د مضـي مئـة عـام ينتمي إلى ھذه الفصـيلة، وبعـ) الدخان(التبغ 
علــى اســتعماله، يــتم اليــوم تخفــيض زراعتــه واســتعماله نتيجــة 

  .المشاكل الصحية التي يسببھا
  

  :أشھر الخضراوات المأكولة من ھذه الفصيلة ھي
  )البندورة(الطماطم 
  البطاطا
  الباذنجان
مـن النباتـات ھـي بكل أنواعھا، ماعـدا الفلفـل األسـود الـذي ينتمـي إلـى فصـيلة أخـرى ) أو الفلفل(الفليفلة 
  .الفلفليات

  
يات ھي فصيلة كبيرة ومذھلة من النباتات، نذكر منھا الكثير من األزھار الرائعة مثل البيتونيا، وتستخرج انالباذنج

منھا أدوية طبية ھامة، وفيھا العديد من النباتات السامة، مثل الكرزات السوداء التي نحذر األطفال مـن تناولھـا، 
  .ة الرائحة مثل البنجوھناك نباتات كريھ

  
  

  ما المشاكل المرتبطة بھذه النباتات؟
  

بما أن أوراق ھذه النباتات سامة وال تأكلھا الحيوانات، كان الناس في البداية حذرين من تنـاول البطاطـا، وبعـض 
  !الناس الكبار ال زالوا يعتقدون أن الطماطم سامة

  
ھم بتنـاول أعشـاب ھـذه الفصـيلة فـي المراعـي والعلـف، ألكثر من مئة عام لم يسمح رعاة المواشي لحيوانات

  ...وكانوا يرسلون أوالدھم القتالعھا
وشـيئاً .. ألنھم الحظوا أن الماشية التي كانـت ترعـى ھـذه النباتـات تصـبح مشـلولة وھزيلـة، وعديمـة الفائـدة

  !ھل تالحظ أن كثيراً من البشر يحدث لھم ھذا أيضاً؟؟؟... فشيئاً تموت
  

  "...!! تفاحة السرطان: "عرفة الطماطم، كانت تدعى باسممنذ بداية م
وألكثر من مئة عام، كان التبغ وال يزال يسبب عدة مشاكل صحية حتى صارت الحكومات وأجھزة اإلعالم تحـاول 

  .التخلص منه
  
  

  ھل بإمكان ھذه النباتات أن تسبب مشاكل صحية؟
  

لـة والباذنجـان ھـي مـن الخضـروات الرئيسـية فـي قائمـة من الواضح أن البطاطا والطماطم باإلضافة إلى الفليف
  ...طعامنا اليومي

  
عندما أخبرني طبيبي أن الفليفلة الحارة التي اعتدُت تناولھا قد أحدثت  1950لقد عرفُت أنا ھذه المشكلة عام 

  .سدادھاتھيجاً في أمعائي، وبسببھا أجريت عملية ذات ثالث مراحل في القولون من أجل التھاب األرداب وان
وألني كنت بستانياً فقد قمت بالدراسة والبحث عن أنواع نباتات الفصيلة الباذنجانية وقمت بحذفھا من طعـامي 
  .اليومي باإلضافة إلى إيقاف تدخين التبغ، بعد ذلك اختفت مشاكلي الصحية ومن ضمنھا كان التھاب المفاصل

  

 بالصحنصحتك
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نظام الغذائي ذاته فنجح مع المرضـى، وطلبـوا منـي أن الحظ بعض األطباء نجاحي مع التھاب المفاصل وجربوا ال
رد  400وبالقليل من الـدعايات حصـلنا مـع الوقـت علـى أكثـر مـن ... أساعد الناس الذين يعانون من ھذا المرض

  ".. Nightshades And Health"الغذائي، وقمنا بطبع كتاب بعنوان  إيجابي لصالح ھذا النظام 
  ،حول ھذه النباتات والتھاب المفاصلوبعدھا أسسنا منظمة لألبحاث 

 "The Arthritis Nightshades Research Foundation".  
  ):نظام غذائي لألطفال يوقف التھاب المفاصل(وتم طبع آالف النسخ من كتابنا 

 "Childers' Diet That Stops Arthritis"  
  
  

  ما ھي النصيحة للذين يحاولون التقليل من تناول ھذه النباتات؟
  

أحياناً ال يكون األمر سھالً، على المرء أن يكون مدفوعاً بقوة لتركھا نتيجة األلـم واإلعاقـة أو مقتنعـاً ببسـاطة أن 
  .يتفادى ھذه الخضار والمشاكل الصحية المستقبلية

  
ولكـن نباتـات ھـذه ... إذا أكل الشخص العادي من ھذه النباتات من حين آلخر فقد ال يصاب بأذى لعـدة سـنوات

يلة ھي نباتات تسـبب اإلدمـان، تمامـاً مثـل التبـغ، لـذلك كلمـا أكلـَت أكثـر كلمـا أدمنـَت وزادت المشـاكل الفص
  .الصحية

  
ولكـن اليـوم مـع االسـتھالك المتزايـد . بعض الناس أكثر حساسية تجاھھا، خاصة مرضى داء المفاصل والعجـزة

والمراھقون يبتلعون األدوية كالبالغين لعـالج آالم  لنباتات الفصيلة مع البطاطا المقلية والبيتزا، صار حتى األطفال
  .وصار األھل قلقين جداً على أطفالھم... الصداع واألوجاع والربو وااللتھابات وحتى التشوھات

  
إن أعراض وأضرار تناول ھذه النباتات خفيـة وتدريجيـة، لـذلك دون اكتشـاف السـبب الحقيقـي، قـد تظھـر فجـأة 

  .الدموية وحتى السرطانمشاكل في القلب أو الدورة 
  

، ولكـن علـى خـالف "تفاحة السـرطان"التبغ معروف كمسبب للسرطان، والطماطم لديھا اللقب المذكور سابقاً 
  !!!التبغ من الصعب القول أن نباتات الفصيلة األخرى تسبب السرطان بما أن كل شخص يتناولھا

ميائيـة متشـابھة ومـواد مخـدرة، وجميعھـا تسـبب ال توجد مقارنة، بل كل نباتات الفصيلة تحتوي على مـواد كي
  !اإلدمان

  
كخالصة للموضوع، لقد وجدنا من خالل خبرتنا أن تجنب كل ھذه النباتات يساعد على التحسن وحتى الشـفاء 

  . بشكل كامل من العديد من األمراض المنتشرة
  

ين معنـا، نتسـاءل مـا إذا كانـت سنة من اإلحصائيات وبمساعدة عشرات اآلالف من المتعاون 45باالستناد على 
  ...ھذه النباتات والتبغ ھي مشكلتنا الطبية والصحية األولى اليوم
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  االكتئاب واألدوية النفسية
  

  ھل تعاني من االكتئاب؟
  

يقول الطـب الغربـي أن االكتئـاب مـرض خطيـر قـد يـدمر صـحتك، وأن حـوالي ثلثـي األشـخاص 
ص الطبي، ولكن األسوأ ھـو تلقـي القليـل مـن المرضـى المصابين باالكتئاب يتجاھلون التشخي

  !...للعالج الكافي فور تشخيصھم
  

يعني العالج باألدوية النفسـية أو االستشـارة النفسـية الفكريـة غيـر " العالج الكافي"ومصطلح 
ولھذا من المھم أن نفھم أن ھذه الطرق للعالج ال فائدة منھا على اإلطالق فـي حـل ... الفعالة

في بعض األحيان قد ال تقوم بأي شيء وكثيراً ما تجعل الحالة تتـدھور ... من جذورھاالمشكلة 
  ...لألسوأ

  
  

  وھم مضادات االكتئاب
  

  ... عبر العالم يتناولون األدوية النفسية مليون إنسان 100ھناك 
 حـوالي قتـلتدون أي حالة شفاء، بـل  ،بليون دوالر سنوياً  330 صناعة األدوية النفسية تكلف :في أميركاو

  !!!! في السنة ألف شخص 36
لقد أوضحت الكثير من الدراسات عدم فعالية مضادات االكتئاب، وما كنا سـنعتبرھا خطـرة إلـى تلـك الدرجـة لـو 
كانت مجرد حبوب بسيطة ال تضر، ولكنھا كما تعلم ليست كذلك بل قد تقود في الحقيقة الكثير من الناس إلـى 

  ...العنفديد من األعراض الجانبية مثل اضطراب الھرمونات، الخمول، وأو المعاناة من الع االنتحار
  

Watch this video 
  

وصـفة بمضـادات االكتئـاب، األمـر الـذي يجعلھـا مـن أكثـر األدويـة  مليـون 230سنة الواحـدة يـتم وصـف في ال
وبغض النظر عن استھالك كل ذاك الكم من األدوية الموصوفة فإنه من بين كل .. الموصوفة في الواليات المتحدة

  .CDCالـ  أمريكي يوجد أكثر من شخص يعاني من االكتئاب، وھذا وفقا آلخر إحصائيات 20
  

بأنھم يواجھون صـعوبة بالغـة فـي القيـام % 27منھم بأنھم يعانون نوعاً من الضعف الوظيفي، ويقول % 80يقول 
  ...بمھام الحياة العادية مثل الوظيفة وااللتزامات المنزلية واالختالط االجتماعي مع الغير نظراً لحالتھم

  
والتي من المفترض بأن تكون ھي  –غم من أن مضادات االكتئاب لماذا يشعر الكثير من الناس باإلحباط بالر.. إذاً 
  متوفرة في كل مكان ؟؟؟ –لالكتئاب " العالج"
  

في الحقيقة أظھرت دراسات حديثة نتائج واضحة تشير إلى أن .. ألن مضادات االكتئاب بالكاد يكون لھا أي نتيجة
سيط جداً، إلى جانـب أنھـا غالبـاً مـا تخلـف آثـاراً فرق ب) placebo(الفرق بين مضادات االكتئاب والعالج الوھمي 

  :جانبية بالغة مثل
  

 زيادة خطر اإلصابة بمرض السكري. 
 تأثير سلبي على جھاز المناعة. 
 زيادة احتمالية اللجوء لالنتحار أو السلوك العنيف. 

  
الج فعـالً االكتئـاب، ليست مقتنعة بوجود شيء مثل حبـة دواء يمكنـه أن يعـ: "كما قالت باحثة من بريطانيا بأنھا

  ."وجميع ما يسمى اليوم بمضادات االكتئاب ھو مجرد أدوية تقوم بأمور أخرى مثل تسكين الناس أو تحفيزھم
  

 نصيحةوحةفضي
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أال تكـون فـي المـزاج "عندما تواجه تقلبات الحياة المتسارعة تذكر بأنه ال مشكلة في شعورك بـبعض الحـزن أو 
  ...الحقيقة تقبل مشاعرك كما ھي وأياً كانت تلك المشاعر في.. إنه أمر طبيعي! بين فترة وأخرى" الجيد

ولكن إذا كنت تشعر باإلحباط لفترة طويلة وفقدت الرغبة في القيـام بالنشـاطات التـي كنـت تسـتمتع بھـا مـن 
فھناك العديد من األمور التي تعيد توازنك الداخلي للتخلص من االكتئاب، وأولھا وأھمھا طبعاً تغيير نظامـك : قبل
  ...غذائي وعدم استخدام أدوية خطرة تھدد صحتكال
  
  

  لعالج االكتئاب" دواء"أقوى 
  

ابحث دوماً عن السبب في جسـدك وغـذائك ... جسدية وفكرية... االكتئاب له أسباب!!! تجنب أي دواء أو وصفة
اكتئـاب  الـذي يسـبب اإلمسـاكھناك عدة أعضاء إذا ضعفت تسـبب االكتئـاب، خاصـة األمعـاء الغليظـة و... أوالً 

  ...وغضب ھائل دون سبب، والرئة وأمراضھا مثل ضيق النفس والبلغم وغيرھا
  

فقد أوضحت العديد مـن الدراسـات أنـه يمكـن .. أحد أقوى مضادات االكتئاب ھي النشاطات الجسدية والتمارين
  .للتمارين أن تحسن الحالة النفسية كما أنھا عالج لبعض حاالت االكتئاب والقلق

  
مس جوردون، الخبيـر المشـھور عالميـاً باسـتخدام الطـب الشـامل الـذي يـربط الجسـد والفكـر معـاً جي.ويقوم د

لمعالجة االكتئاب ويعطي تماريناً مكثفة لھـذا الغـرض، ويقـول بـأن لھـا دور فعـال فـي زيـادة ھرمـون األنـدروفين 
Endorphin  دماغكما أنھا تزيد من عدد الخاليا في ال" بالسعادة"المسؤول عن اإلحساس.  

  
  

  عوامل أساسية أخرى للتخلص من االكتئاب
  

بـل دليـل يشـير إلـى أن ".. مـرض"إن االكتئاب حالة قد تكون خطرة أحياناً ولكنـه لـيس  –استمع إلى قلقك 
  ...جسدك وحياتك ليسا متوازنين
ك أخذ دواء مـا ألنه مجرد ما أن تنظر إلى االكتئاب على أنه مرض ستعتقد أن علي.. من المھم جداً أن تتذكر ھذا

وأحـد الطـرق للقيـام بھـذا ھـي ... بينما في الواقع كل ما تحتاجه ھـو أن تعيـد التـوازن إلـى حياتـك... لمعالجته
  ...االستماع إلى قلقك
وفي بعض األحيان كل ما تحتاج إليه يكـون مجـرد الـذھاب .. منھا التأمل والتنفس واليوغا: الخيارات كثيرة أمامك
  . ھةللمشي خارجاً أو للنز

يمكنك أيضاً إذا احتجت أن تلجأ إلى نظام معين يساعدك على التخاطـب أكثـر مـع مشـاعرك التـي قـد ال تكـون 
  .مدركاً فعالً لوجودھا

  
فاألكـل لـه تـأثير ھائـل .. ھناك عامل مھم أيضاً ال يمكنك إغفالـه وھـو طعامـك –التزم بنظام غذائي صحي 

عادة، أحد النصائح الغذائية ھي أكل الطعام الطبيعـي بـدالً مـن على مزاجك وقدرتك على التأقلم والشعور بالس
المعلبات والمصنعات، باإلضافة إلى تجنب السكر والمعجنات الذي سيساعدك على إعادة التوازن إلى مسـتوى 

  .وھذه وسيلة أخرى فعالة في االستماع إلى ھذا االكتئاب.. األنسولين في الجسم
  

لحرص على التعرض ألشعة الشمس واستنشاق الھواء العليل كفيـل ا –التعرض الكافي ألشعة الشمس 
  ...بإبقاء المشاعر السلبية بعيدة عنك

  
التمارين، واالستماع إلى القلـق، والطعـام الصـحي، والتعـرض المنـتظم ألشـعة  –ھذه األمور األربعة األساسية 

االكتئـاب أو تريـد الحفـاظ علـى ستجعلك في راحة وشعور متناغم مستمر، سواء كنت تريد معالجة  –الشمس 
صحتك، فإنھا بال شك الخطوات التي تغير نظام حياتك لتجلب لك الراحة النفسية والجسدية وتصل إلى السالم 

  .الداخلي
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  القناعة
  
  ھو دوري ھنا؟ ن أين أتيت ومان أنا؟ مِ مَ 
 

  . القناعة، وما من أحد مرتاح في حياته لبسنا األقنعة وراحت
  .ال شبع بل الكثير من الطمعو... وفي حالة جوعالكل موجوع 

   ....حتى أكثر الناس جماالً 
  ، أنفھاحتى كليوباترا كانت تحيا حياة التوتر وعدم الرضا بسبب 

  من اللزوم؟ ھل ھو طويل أكثر
  

   الجمال مثل مارلين مونرو تنتحر؟ ما الذي جعل امرأة في غاية
  جوھرتھا الداخلية، وليست كاملة، لم ترى نور ... امرأة جميلة

  ...لم تسمع أنغام نفسھا األبدية
  

ن يلـبس وجـوه مَ . علينا أن نعلم والعلم من العليم، أن جميع الوجوه مزيفة
ــوه ــى معت ــول إل ــل يتح ــاء ويســاوم ويجام ــذب والري ــع . ..الك ــة إال م ال راح

  .والحقيقة ال وجه لھا... الحقيقي
اذھـب وتأّمـل : ن يأتي العطشان ليشرب من نبعھم يقولـون لـهحي. ھذا ما يسميه حكماء التأمل بالوجه األصيل

  ... وجھك األصيل
  

لكن على مر السنين علّمونا وعلّبونا لنلـبس وجـوه ... أعلى من أي شكل أو صورة... وجھنا الحقيقي ال وجه له
  .رةتناسب المجتمع، ونسينا بل تناسينا أن هللا خلقنا على صورته ومثاله، وأصبحنا مجرد صورة مكسو

ويبقـى . وشاء النور أن يتجسد بأشكال ووجوه مـن بـاب المحبـة والرحمـة واالحتفـال ال أكثـر. جميعنا نور من نور
  .إذا لم نعبره لن نتمكن من معرفة نورنا الذي ال وجه له ،األصل نور والوجه سور

  
رآة، ماذا نـرى؟ أنـف وعينـان، إذا نظرنا إلى وجھنا في الم... واآلن ھذا المثال من باب االحتفال بوجھنا الحقيقي

عمليـة جراحيـة وسـيتغير الشـكل، لكـن ھـل سـنتغير . إنه وجه الجسد... ھذا ليس وجھنا.. رموش وفم وأذنان
فلنبحر في كياننا وسنرى الشـاھد علـى . نعم التغيير نظام ثابت، لكنه يحدث على السطح. نحن؟ كال لن نتغير

  .زل، الباقي إلى األبد، واحد صمد مددھو حقيقتنا ونورنا اآلتي من األ. كل تغيير
وجھنـا الجسـدي ال يكفـي رغـم كـل الجمـال، فسـرّ . ھذا ھو سر انتحار مونرو، وتعاسة أغلب النساء الجميالت

  ... السعادة ھو في التكامل واالكتمال بنور الجالل
  

... ود األشـكال واألحجـامتـرى أبعـد مـن حـد... الفناء يتجسد فتراه عين الجسد، لكن عين البصيرة ترى بنور هللا
أي أن الروح أو الـوعي ھـو ... وفينا انطوى العالم األكبر. والحقيقة ھي أن الفناء ال شكل له... ترى حقيقة الفناء

ھذه الروح أبدية سرمدية، جزء من األصل، من هللا، وحين تأتي لحظة القيامـة، حـين يولـد . تمدُّد للفناء، للمحبة
فـي قلـب  قطـرة، تتحلل وتـذوب فتختفـي الحـدود وعنـدھا ال فـرق سـواء قلنـا الواآلنھنا  اإلنسان والدة روحية

في تلك اللحظة تعجز الكلمات وترحل المعاني وال تبقـى إال الحقيقـة، إال ... القطرة المحيط أم المحيط في قلب
  .وجھنا األصيل الجليل

  
. إنه الحاوي وليس المحتوى. المادة والروحالجسد ھو مكان يلتقي فيه الُمحب مع المحبوب، العابد مع المعبود، 

  .يصبح هللا ھو األنيس والونيس ورفيق الطريق.. وحين تتناغم المادة والروح، يتحول اللقاء إلى وجد ونشوة أبدية
  

  اختفت العالقات الحميمة والرحيمة بين البشر وحّل الجفاء وانعدم الوفاء، لماذا؟ لقد 
  ... شعر بأنھا ليست فقط جميلة ونحيلةكل امرأة ت... د شكل أو فكرألن كل إنسان يشعر بأنه ليس مجر

  ... ما ھو أعمق وأنقى وأطھر... ھناك ما ھو أبعد، ما ھو أكثر
  ا تعرّف على جوھرته؟ ن منّ ولكن مَ 

  من منا وجد وجھه الحقيقي وذاب وتحلل في حضرته؟ 

 بينكوبيني

؟
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ألننــا لــم ... وال نھايــة للشــھوة... هيــرى الجســد فيشــتھي ويخطــط ليرضــي شــھوت... كلنــا يــرى بعــين الجســد
ما زلنا ندور وندور من امـرأة إلـى أخـرى ومـن مـال إلـى .. نستخدمھا كمفتاح لنفتح معاً باب النور ونعبر الجسور

مال، والشھوة كالقھوة، متى ما تعودنا عليھا ستصبح إدمان كالدخان رغم أنھا باب لندخل، جسر لنعبر ال لنبني 
  ...عليه منازل ونسكن

  
سـالمنا . المال للورثة والجمال يذبل وموت الجسـد آت ال محالـةوما نفع المال والجمال؟ ... القةلن ترضينا أي ع

علـى الجمـال والوجـه الحقيقـي، ... ن يسـكن ھـذا الجسـدوقناعتنا واستسالمنا ستكون في التعـرّف علـى َمـ
  ... األجمل من كل جميل واألعلم من كل عليم

  
  

  فكيف لنا أن نكون أكثر جماالً؟ ،مليات التجميلعندھا لن نسعى وراء ع
  

  ...لن نسعى وراء المعرفة الميتة ألننا سنعرف وقتھا أننا ال ولن نعرف شيئاً 
  

  ....لن نسعى وراء أي عالقة فحينھا ستختفي كل رغبة وشھوة للتملك والسيطرة والشھرة ووووو
  

  ...م والسالمسنعرف طعم الراحة وينبع االستسال... عندھا فقط سنسترخي
  

  ...ال شيء أفعله ألكون أكثر جماالً وتميزاً، أنا جميل ومميز بالفطرة
  

  ....والقناعة كنز ال يفنى.. .وِمن رْحم الفطرة يولد اإلحساس بالقناعة
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  ...البشر وتسلقها الحجر بناها قمة أي من أعلى إنها... داخلك الوعي قمم تأمل
  

  ...وكالم محيط أي من أعمق إنه... والسالم داخلك السكون تأمل
  

 ....عام سبعين عبادة من خير...  ساعة تأمل
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  والمشاھدة للتأمل خطوات ثالث
 

  ... ھذه الكلمة ھي السر... أشھد
  ... األعظم من الموت والوالدة

  ... واع التأملأساس كل أن
  ...المراقبة بوعي وإرادة

  ... وأبداً  تذكر ھذا دائماً 
  ....كل عمل عبادة

  
 

  :ثالث خطوات للمشاھدة ھناك
  

  .وھي مراقبة الجسد الملموس المحسوس... أول خطوة يجب أن تكون األسھل
ھد علـى من السھل مشاھدة يدي وھي تتحرك، أو أن أشاھد نفسي وأنا أمشي في الطريـق، يمكـن أن أشـ

  ....بمكن أن أشاھد نفسي وأنا آكل طعامي... مشيتي كل خطوة في
 أيـة طريقـة علميـة تبـدأ... ، وھـي الخطـوة األسـھلالجسدالتأمل ھي مشاھدة أفعال  في األولى الخطوةإذاً 

   ..بالجزء األسھل
، بـوعي، بحـذر، بمراقبـة، بمشـاھدة عنـدما تحـرك يـدك.. وبينما تشھد على جسدك ستفاجئك تجارب جديـدة

تقوم بالحركة ذاتھا دون مراقبة وسـتكون سـريعة  يمكن أن... بصمت معين في يدك.. ستشعر بنور ونعمة إلھية
 .ميتة دون أي بركة

 
  . شاھد أفكارك.... أكثر رقة اآلن تنتقل إلى عالم.. الفكرھي مشاھدة  الخطوة الثانية

  .ھنا إذا نجحت واستطعت مشاھدة جسدك، فلن تجد أية صعوبة
  ...مثل جسدك األفكار ھي موجات رقيقة، موجات الكترونية، موجات ال سلكية لكنھا مادية

  ...لكنه مادي مثل الحجر األفكار ليست مرئية مثل الھواء، فھو ليس مرئياً أيضاً 
  .. الالمرئي لكنه ما يزال مادي أنت تنتقل إلى.. ھذه ھي الخطوة الثانية الوسطى

ألنـه فـي اللحظـة التـي تبـدأ بھـا إصـدار األحكـام تنسـى " ال تصدر األحكـام: "د ھوالشرط الوحي... راقب أفكارك
  ...المشاھدة

  
 ليس بسبب أي معـاداة نحـو إصـدار األحكـام لكـن السـبب فـي منعـه ھـو أنـه فـي اللحظـة التـي تبـدأ إصـدار

لـم تبقـى بعيـداً، ... تتـورط بدأت تفكر، بـدأت.. في تلك اللحظة لم تكن شاھداً "... ھذه الفكرة جيدة ..."األحكام
  ...واقفاً على حافة الطريق تشاھد حركة السير

  ... سواء في المدح أو التقييم أو اإلدانة.. مشاركاً في أفكارك ال تصبح
   ...يجري في الفكر ال يجب أخذ أي موقف عما

  
لغيمـة السـوداء ھـذه ا... "األحكـام علـى أفكـارك ال تصـدر.. يجب أن تراقب أفكارك كأنھا غيوم تمر فـي السـماء

وھكـذا ... ليسـت شـريرة وال جيـدة... الغيـوم ھـي غيـوم"... قديسة ولطيفة ھذه الغيمة البيضاء"، "شريرة جداً 
  ...موجات صغيرة تمر من خالل دماغك إنھا فقط... األفكار

  ...أكبر راقب دون أي حكم وسترى مفاجآت
 

  ... بالنسبة نفسھا... كلما كانت مشاھدتك مستقرة كلما تناقصت أفكارك أكثر وأكثر
  ..من أفكارك ستختفي 50%في مشاھدتك فإن  50%إذا كنت 
  ...من أفكارك ستبقى 40%فإن  في مشاھدتك 60%إذا كنت 

لكـن حركـة السـير  ،1%وحيدة فـي الطريـق، فقـط  مرة بعد مرة ستعبر فكرة... شاھداً تماماً  99%ندما تكون ع
  .... عد موجودةت ساعة ازدحام السير لم ...تكون قد اختفت

ال ... ألن المـرآة ال تصـدر األحكـام أبـداً ... مـرآة فأنت اآلن... غير مصدر لألحكام، وشاھد فقط 100%عندما تكون 
المـرآة صـافية حتـى عنـدما يـنعكس .... امرأة جميلة أم لم ينظر فيھا أحد فرق سواء نظرت فيھا امرأة بشعة أم

  ...ياب االنعكاساالنعكاس يعكرھا وال غ ال... فيھا أحد ما

 ساعةتأمل
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   المشاھدة تصبح مرآة
 التأمل وھذا إنجاز عظيم في

  عب فيهلقد اجتزَت نصف الطريق وھذا كان الجزء األص
  ...السر اآلن صرَت تعرف

  والسر نفسه سُيطبق ألشياء أعمق
  
 

  ...وھي العواطف، المشاعر وتقلبات المزاج.... تجارب أكثر رقة من األفكار عليك أن تنتقل إلى
والمفاجأة سـتكون .... كن شاھداً فقط... ال أحكام: الشرط وبنفس... القلبمن الفكر إلى  :ه الخطوة الثالثةوھذ

  ...سيحصل لھا شيء جديد ...ومشاعرك التي تتحكم بك أن مزاجك ومعظم عواطفك
  

معين بـل ال يكون الغضب في جزء ... بالغضب عادة عندما تشعر بالحزن فأنت تحت سيطرة الحزن، عندما تشعر
   ...غضباً  كل خلية فيك تنبض.. إنك تمتلئ به

  
... الحــزن يــأتي ويــذھب لكنــك ال تصــبح حزينــاً ... ســتختبر أن ال شــيء يســيطر عليــك اآلن... بمشــاھدة قلبــك

مسـتويات قلبـك  مھمـا تحـرك فـي... ال تفرحـوا وال تحزنـوا... السعادة تأتي وتذھب لكنك ال تصبح سـعيداً أيضـاً 
لم تعد عبـداً ... السيادة وتستلم دفة القيادة ألول مرة ستتذوق شيء من... يؤثر فيك إطالقاً  العميقة فال شيء

  ....كانت تزعجك من قِبل أحدھم ألي أمر تافه ُتدفع وُتسحب باتجاه أو آخر حيث العواطف والمشاعر التي
 

ال شـيء ... شـيء يزعجـكال .... ستصبح ألول مرة سيداً علـى نفسـك عندما تصبح شاھداً في الخطوة الثالثة
  ...بعيداً في أسفل األعماق وأنت في القمة كل شيء يبقى... يتحكم بك

  
  

  ...ھذه ھي الخطوات الثالثة والثالوث المقدس في كل إنسان
  ...الخطوات الثالثة تأخذك إلى باب بيتك ومعبدك، وھو باب مفتوح

  
 

.. ستضـطر لالنتظـار... طيع بعد ذلك فعل شيءعلى جسدك، فكرك، قلبك، ال تست عندما تصبح شاھداً بالكامل
قفـزة نوعيـة مـن  ...تكتمل ھذه الخطوات الثالثة فالخطوة الرابعة تحدث من تلقاء نفسھا، تـأتي كمكافـأة عندما

  ... تذكر ذلك... سيحدث من تلقاء نفسه ال يمكنك فعل ذلك بل إنه... إلى مركز وجودك... القلب إلى الروح
  

أنـت تحّضـر الخطـوات الثالثـة ... إنه حدث وليس فعـل.... أكيد ك ألنك إذا حاولت فإن فشلكال تحاول أن تفعل ذل
  ...قفزة نوعية ھائلة... نفسه والخطوة الرابعة ھي مكافأة من الوجود

  ...وتكون قد وصلت إلى منزلك الداخلي ...تدخل مركز وجودك... مشاھدتك.. طاقة حياتك... فجأة
 

االسـتنارة، يمكنـك  تحقيق الذات، ومن عرف نفسـه عـرف ربـه، ويمكنـك تسـميتھايمكنك تسميتھا اكتشاف أو 
إلى نھاية بحثك ووجدت حقيقـة الوجـود  تكون قد وصلت... تسميتھا التحرر األقصى، لكن ال شيء أكثر من ذلك

  ....والنشوة الكبرى التي يغمرك بھا
  
  

 ...التأمل ليس عمل وال أمل
 ...التأمل ھو أنقى نعمة وبسمة
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صـمت  ...ھـذا ھـو كنـزك... أماكن مضـيئة أكثـر وأكثـر.. تصل إلى أبعاد أحلى وأحلى... أعماقك كلما دخلَت إلى
 .....موسـيقية، حيـة، راقصـة ونابضـة... بل ھي حضرة ألغنيـة بـال صـوت... ليس غياباً للضجيج... أعمق وأعمق

 
... لكـن كنـور... لـيس كإنسـان... دت هللاوجـ تكون قد.... مركز اإلعصار... عندما تصل إلى آخر نقطة في وجودك

كل ھذه الكنوز التي ُيحلم بھا مختبئة ... به إنسان عبر القرون ككل ما كان يحلم... كجمال... كحقيقة.... كوعي
  ...البشرية داخل النفس

  
 

  ...ليس تمرين فيه مشاكل، عذاب أو تقشف التأمل
  

  ...ن الفرح المطلق أكثر فأكثرلكنه طريق لطيف، غنائي، شاعري وينبع فيه المزيد م
  

  ...وتأمل ساعة خير من عبادة سبعين عام... ليس عبادة بل تعبّد
  

  . أعرفھا التي الصالة الوحيدة... ليس عمل بل صالة
  

  ...الصالة تعني الشعور بحمد وامتنان ھائل نحو الوجود عند معرفة نفسك... بالنسبة لي
  

  ...ھذا الحمد ھو الصالة الوحيدة األصلية
  

  ...حقيقية، مصطنعة كل الصلوات األخرى مزيفة، غير
  

  ...ھذا الحمد سيظھر من داخلك كالعبير الصادر من الورود ويخترق األكوان والحدود
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  العقل السليم في الجسم السليم
 

طفولـة ھـو مـن إن ھذا القول المأثور الذي طالما حفظناه وكررنـاه منـذ ال
كمـا أن باسـتطاعة المـرء الجـزم بـأن . العـالم فـياألقاويل األكثر شيوعاً 

ليس ھناك أي تشكيك أو نقـاش حـول صـحة ھـذا القـول وحقيقتـه بـين 
   . البشر ألن غير ذلك سيكون مخالفاً لمعظم األعراف والمفاھيم

  
   ...فإذا أخذنا الجزء األول من ھذا القول وتأملنا فيه

قيـام بمختلـف ھو ھذا العقل القادر على ال" العقل السليم"نرى أن 
وظائفه الجسدية والفكرية لما يمثله من دور مركزي وفاعل في التراسل 

إذاً، . مع باقي أعضائنا الجسدية من خالل شبكة أعصاب ھائلـة ومعقـدة
العقل ھو عضو حساس ومركزي له ھذا االنتماء العضـوي الفاعـل ضـمن 

  .ھذه العائلة الجسدية الواحدة
 

وتأملنـا فيھـا نـرى أن أجسـامنا مكونـة مـن " الجسم السـليم"ن ھذه المقولة أما إذا أخذنا الجزء الثاني م
ھنـاك العينـين، األذنـين، اللـوزتين، الـرئتين،  فمـثالً . الكثير من األعضاء، منھا ما ھو مزدوج ومنھا مـا ھـو منفـرد

لة ما فھل سنفقد الكليتين، الخصيتين والمبيضين، ففي حال فقداننا إحدى أعضائنا المزدوجة ھذه أو أصابتھا بع
صحة وسالمة عقلنا؟ ال ليس بالضرورة، بل سنخضع لمرحلة عالجية مـا ونكمـل حياتنـا بشـكل عـادي أو شـبه 

  ...عادي معتمدين على الزوج اآلخر منھا
 

أما في حال فقداننا إحدى أعضائنا المنفردة أو إصابتھا بعلٍة مـا كالطحـال أو القلـب أو الجلـد أو الكبـد مـثالً فھـل 
صحة وسالمة عقلنا؟ أيضاً ال ليس بالضرورة، ولكن ھذا األمر قد يعرضنا إلى مخاطر حقيقية وربما الموت  سنفقد

 . الجسدي المحتم
  

إذاً، عن أي سالمة يتحدثون؟ ال بد أن ھناك معيار آخر له أثره المباشر والغير مباشـر علـى سـالمة ھـذا العقـل 
مون بــالمعوقين جســدياً ُذكــرت أســماءھم بــين المكتشــفين والجســد معــاً وإال لمــا شــھدنا الكثيــرين ممــا يســ

والمبدعين، وفي الوقت عينـه لمـا شـھدنا مـن كـانوا بـين المتعـافين جسـدياً ذكـرت أسـماءھم بـين المخـربين 
  !!!والمفسدين باألرض

 
ة علماً أن الطب ما زال قاصراً حتـى اآلن فـي إيجـاد معرفـة دقيقـة وشـافية لمعظـم األمـراض العقليـة والنفسـي

المتداولة في عصرنا ھذا، بينما من جھة أخرى لقد تـم التقـدم وببراعـة كبيـرة وسـريعة فـي تحليـل واكتشـاف 
طبيعة عمل مجمل أعضائنا الجسدية األخرى بشكل دقيق ومفصل وحتـى استئصـالھا مـن جسـد وزرعھـا فـي 

 !!!جسد أخر
   

مـن العلـم والمعرفـة فـي تـرداد ھـذه األقاويـل فھل يستطيع المرء التوقف عند ھذا الحد أو االكتفاء بھـذا القـدر 
العقلي قد يقودنا إلى ما ھـو أصـح وأسـلم مـن  -ببغائياً، أم أن الغوص والتأمل في حقيقة ھذا العالم الجسدي 
 . ذلك، فللعلم أبعاد وللحكمة آفاق لم تغب عنھما الشمس يوماً 

  
إنه الشق الخفي الغير منظور مـن . درك وجودھاالجسدي قلة من أ -نعم ھناك أبعاد أخرى لھذا العالم العقلي  

عالمنا الوجودي ھذا، فالعقل بشقه المادي ھو ليس إال إسفنجه تمتص كل ما ھو منطقي وملموس ومنظور أو 
أما في شقه اآلخـر فمـا ھـو إال بـرج اتصـال لمطـار دولـي تحـط فيـه وتقلـع منـه . محسوس بالنسبة للفرد ذاته
أمـا شـعر الـرأس فھـو كنايـة عـن القـط ھـوائي . ريبة، المتوسطة والبعيدة المـدىباستمرار مختلف الذبذبات الق

نكون منشغلين بضجيج وتعقيدات صـغائر أمـور حياتنـا الماديـة  يساعد على التقاط ھذه الذبذبات ولكن غالباً ما 
ام أكثر من عشرة واالجتماعية فتمر ھذه الذبذبات من خاللنا مرور الكرام، لھذا لم يفلح اإلنسان العادي باستخد

 . بالمائة من قدراته العقلية
  

 حِلموعِلم
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أما الشق الجسدي اآلخر أو الغير منظور من عالمنـا الوجـودي ھـذا فھـو كنايـة عـن كتلـة صـغيرة مـن الذبـذبات 
تغذيھا موجات ھائلة من الطاقة والحيوية التي تنحدر من أقاصي الكون بشكلھا اللولبي فيصبح لكل جسد قدرة 

فالجسـد المـادي لـيس إال حالـة مكثفـة مـن ھـذه . د بشكله المادي واألثيري والروحي معـاً على الحياة والوجو
  . الذبذبات التي ال تقوى على رؤيتھا إال العين المدربة على ذلك وبعض اآلالت واألجھزة التي اكتشفت حديثاً 

  
األحيان ربما استطعنا رؤيـة فإذا نظرنا إلى السماء مثالً في وضح النھار لن نرى إال الشمس والغيوم، وفي بعض 

القمر، ولكن ھذا ال يعني أن الباليين من الكواكب والنجوم والذبذبات لم يكن لھـا أي وجـود خـالل ھـذه الفتـرات 
 .من حياتنا

  
لذلك يجب أن نعرف أننا لن نتمكن من تحقيق توازن عقلي وجسدي سـليم مـا لـم نغـوص ونتأمـل بطاقـة ھـذا 

  ... غذي بدوره كل جسٍد من أجسادنا السبع باستمرار بالطاقة ذاتھا والوعي ذاتهالوعي الكوني الكبير الذي ي
  

فما بالھم يتكلمون عن العقل والجسد وكأنھم منفصلين عـن الكـل، فلكـل جسـد مـن أجسـادنا السـبعة وعيـه 
إال مـن فسـالمتنا العضـوية أو سـالمتنا الماديـة ھـي ليسـت . وطاقته وھو الذي يحقق لنا وحدتنا وسالمتنا معاً 

   "أن العقل السليم بالوعي السليم" :فلقد كان باألحرى عليھم القول... سالمة طاقتنا ووعينا معاً 
 "...قل أني في قلب هللا ال تقل إن هللا في قلبي، بل" :تماماً كالذي قال
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  طاقة المكان وعالقتھا باإلنسان
 

أنھا تسير فـي  لماذا نشعر أحياناً أننا فقدنا السيطرة على حياتنا، أو
طريق غير الذي نحلـم أو نرغـب بـه، وأن كـل ظروفنـا اليوميـة تسـير 

 !عكس ما نريد؟
  

  ھل تعلم أنك أنت الذي تصنع حياتك التي تعيشھا؟
  
حيــث يــذھب : "وھنــاك مثــل قــديم يقــول"... إنمــا األعمــال بالنيـّـات"

أي أن الطاقـة تجـري ... والفكرة ھي قـدر"... االھتمام تذھب الطاقة
والممتـع فـي الموضـوع أننـا . التجاه الـذي نصـب فيـه اھتمامنـافي ا

  .قادرون في كل لحظة على اختيار وتحديد ھذا االتجاه، حسب طريقة تجاوبنا مع ظروفنا وتجاربنا في الحياة
  
  

  ...إن ھدفنا الذي نسعى إليه يبدأ من اختيارنا في ھذه اللحظة
  ....وھكذا.. .وھذه اللحظة تصنع الحالة في اللحظة التي تليھا
  ...وھذا كله ھو ما يصنع مجرى حياتنا

  
  

  ... لكي نصنع ذلك التغيير في حياتنا بوعي وإدراك يجب علينا أن نبدأ بتغيير أفكارنا
  ... إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسھم

تعامـل مـع أشـياء ضـمن وعلم طاقة المكان واإلنسان ھو العلم الذي يساعدنا على تحقيق ذلـك التغييـر عبـر ال
  .والوصول إلى ھدفنا بأن نجعل المكان المحيط بنا يتوافق مع ذلك التغيير... محيطنا

  
، ويعـود ذلـك العلـم إلـى )ريـاح ومـاء(كلمة من أصل صيني قديم، وتعني حرفيـاً " الفنغ شوي: "اسم ھذا العلم
  . آالف السنين

عرب القدماء وحتى عصرنا ھذا، بكثير مـن الـوعي أحيانـاً، وقد اسُتخدم كثيراً في ھندسة وتصميم البيوت عند ال
  .وكثير من العفوية والفطرة أحياناً أخرى، سواء كان داخل البيوت أو خارجھا

وإذا تناولنا بعض األمثلة من أبنيتنا القديمة المألوفة، نجدھا تتوافق مع بيئتنا إلى حد بعيـد كـي تـوفر لسـاكنيھا 
  .ئةأفضل شروط العيش في تلك البي

  
المستطيلة مثالً تختلف عن المربعة، تختلف عن  ومنه نجد أن الفراغات. مبدأ العلم يعتمد على الطاقة وجريانھا

المستديرة منھا أو المثلثة بحسب جريـان الطاقـة فـي تلـك الفراغـات، وكـذلك ھـو الحـال بالنسـبة الرتفاعاتھـا 
  .والمواد التي ُبنيت منھا، واأللوان التي اسُتعملت فيھا

  
  ...وأما بيُتنا، فھو بيئتنا الصغيرة التي تحنو علينا وترعانا بقدر ما نرعاھا، وتعطينا بقدر ما نعطيھا

لكننـا نحـن أيضـاً مـرآة لـه، يـؤثر بنـا ... ذلك الفراغ الصغير ليس فراغاً فحسـب، بـل ھـو مـرآٌة تعكـس َمـن نكـون
أن نطبق على محيطنا التغيير الذي يتوافق مع ما لذلك نستطيع أن نحدث التغيير الذي نريده بمجرد .... وبحياتنا

  .الخ..... نسعى إليه، إن كان في مجال الصحة، العمل، المال أو األسرة
  

  ! ھل خطر لنا يوماً أن نسأل أنفسنا لماذا نشعر بضيق في مكان ما؟
  ! أو براحة في مكان آخر؟

  !ألشياء حولنا إلى أن نحصل على راحة أكبر؟أو بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات في المكان، وإعادة توزيع ا
ھذه كلھا ترتبط بطاقتنا والطاقة المنبعثة من كل شيء حولنا، ومدى توافق ھذه الطاقات وانسجامھا مع بعضھا 

  ...والتوافق ھنا يعني التوازن. البعض أو عدمه
  

 بيتك بيئتك
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وإذا طبقنا مبـدأ ... وازن وانسجامعلم طاقة المكان واإلنسان، ھو العلم الذي يجعل الطاقة المحيطة بنا تجري بت
التوازن على أعظم ما ھو حولنا أو أبسطه، لوجدنا أنه كلما كانت األمور حولنا متوازنة كلما كانت حياتنا مستقرة 

  .ومثمرة
أنثى وذكر، حياة وموت، ظلمة ونور، سالب وموجب، ال وجـود لشـيء : فكل ما ھو حولنا يقوم على مبدأ الثنائية

  ...ي التوازن تكاملدون اآلخر، فف
  

رغم أننا نعيش في عالم األشياء، إال أننا لسنا فقط المخلوقات الحيـة الوحيـدة التـي لھـا : وعلينا أن نتذكر جيداً 
وعلينا أن ندرك أيضاً أن أي تغيير في ما ھو حولنا يؤثر بنا، ألن طاقة كل األشياء الحية .... طاقة أو ھالة تحيط بھا
  .ر ببعضھا البعضوغير الحية تؤثر وتتأث

  
ما إْن نتنّقل عبر المكان حتى تتداخل كـرات ... تمتد حتى ثالثة أمتار كرة من الطاقةفلنتخيّل أنفسنا ضمن 

لذلك تتجاوب طاقتنا مع الطاقة المتداخلة إْن كان سـلبياً ... طاقتنا مع طاقات َمن ھم حولنا من أشياء وأشخاص
تواصل في األفكار والمشاعر بين األشخاص عبر حقـول الطاقـة المحيطـة فيتم ال.... أو إيجابياً، والعكس بالعكس

  .بھم
  

لذلك مثالً نستطيع أحياناً أن نقرأ الحالة العاطفية أو االنفعالية لألشـخاص المحيطـين بنـا مـن خـالل إحساسـنا 
صلّى وتعبّد فيه النـاس أو أننا نشعر بالسالم والطمأنينة إذا ما دخلنا أحد أبنية العبادة، وھو المكان الذي ... بھم

  .لقرون أو آلالف السنين
  

وما طاقتنا وطاقة ما حولنا إال بعض من كل، تتداخل فيما بينھـا، فـإذا مـا تناغمـت وتكاملـت ارتقـت إلـى الطاقـة 
  .الكونية األعلى، وذاب المخلوق بالخالق

  
سـس محـددة وبسـيطة تـرتبط علم طاقة المكان واإلنسان فيه كثير من المبادئ والتفاصيل، لكنه يقـوم علـى أ

  .بأجسادنا وبالطبيعة وطاقاتھا الواضحة
  

وسنسـتعرض الحقـاً بعـض ... بالعودة إلـى أنفسـنا والتأمـل يمكننـا اختبـار وتطبيـق كثيـر مـن المبـادئ العمليـة
  .األسس التي يقوم عليھا ھذا العلم، المتجسدة فينا وفي كل ما يحيط بنا
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  الحقّ  إلى عشقٌ 
  

  ...حبك عميقاً جداً يجب أن يكون 
  ...إلى درجة يدفعك للمخاطرة بكل شيء

  ...العشق: ذلك الحب العميق يدعى
  ...أو ما ُيدعى بالحب العادي... لقد عرفتم حتى اآلن المحبة

  ...وھو مجرد عاطفة وحركة سطحية في الوجدان
  ...في يوٍم ما تطير في الحب، وفي يوم آخر تقع في الكراھية

  شخص وتكون مستعداً للموت من أجله،في يوم ما تحب ال
  !وفي يوم آخر تكون مستعداً لقتل نفس الشخص

  ...العشق له عمق... ھذا ليس عشقاً 
  ..ھذا مجرد تقلبات سطحية، أقنعة تبدلھا باستمرار

  ...لتصنع منھا شخصيتك وتكسب مرابحك
  

  ...العشق والھوى لصاحب الحق والھوا، ليس جزءاً من الشخصية
  ...لجوھر، يأتي من مركز كيانك ويمتلككبل شيء من ا

  ...ليس شيئاً تحت سيطرتك، بل بالعكس، أنت تحت سيطرته
  ...ھذه ھي حال الراقص السكران والعاشق المجنون

  
  ...لقد أوجد الصوفيون طرق وتقنيات لصنع العشق

  ...كيف تصنع العشق داخلك: وھذا ھو كل سر الصوفية
  ...جته العارمة لتصل إلى هللاكيف تصنع ھياماً ھائالً وتركب مو
  

  ...الصوفي الحقيقي سكران بالخمرة اإللھية ويرقص ذائباً في رقصته
  ...وكأنه شرب الخمر والمخدر... رقصته باب ينقله إلى عالم آخر

  
  !وال يعرفنا إال هللا يا عليأنت مني وأنا منك، : في أحد األيام قال النبي محمد لعليّ 

طبعاً ماذا يمكن للمرء أن يفعل غير ھذا، إذا سمع شخصاً عظيماً .. طرباً ونشوةً  عندما سمع علي ھذا، رقص
  ....أنت مني وأنا منك: مثل محمد يقول له

  ...وتذكر، لم يقم أحد بفعل أي شيء، بل حدث ذلك ال إرادياً 
  ...أتى نور هللا ورقص من خالل الراقص العاشق

  
  ...في المظھر والخلق معاً أنت تشبھني : وفي مرة أخرى، قال محمد لجعفر

  ...فبدأ جعفر بالرقص... ومن جديد أتى حال العشق والَوجد
ماذا سيفعل غير ھذا؟ ال بد أنه عندما نظر محمد في عيني جعفر تم صنع حالة من التواصل بالنور، تواصل 

نه الجلوس فتخيّل أن شخصاً يستقبل كل ھذا؟ كيف يمك... واتصال أبعد من حدود أي كالم أو كتب مقدسة
  ...دون رقص؟ مستحيل

  
.... ھذا يسمى أيضاً بالَجذب عند الصوفيين، قمة االبتھاج في نور هللا، وھو يصنع رقصة روحية داخلية متواصلة

  وال يقوم الصوفي بالرقص، لكن هللا يبقى يرقص داخله، فماذا يمكنه أن يفعل؟
  

  ...الصوفي في صفاء وفناء
  ...لم يبقى شيء منه وال من جسده

  ...اختفى اإلناء وبقي الماء
 ...فلم يبقى إال الرقص واالحتفال والغناء

 صفاءوصوفية
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  والتأمل األطفال
  

... عندما يولد أي طفل ويأتي إلى ھذه الدنيا، فإن أبونـا آدم يـأتي ولـيس أقـل
آدم الذي يعيش في جنة الفردوس دائمـاً وأبـداً، ألنـه يثـق بالحيـاة ويسـتمتع 

األصداف على شاطئ البحـر، وال يعـرف كيـف يصـنع بأصغر األشياء كالحجارة و
  ...البؤس لنفسه أو أي أحد

  
  … لن تدخلوا ملكوت هللا إْن لم تعودوا كاألطفال

  
كل شيء مبھج وفاتن بالنسبة للطفل، من قطرات الندى في شمس الصـباح 

  ...واألزھار والفراشات، إلى القمر والنجوم البراقة في الليل
صيرة جداً، وھي تدريجياً تقصر أكثـر مـع تغيـر األجيـال، ھذه الفترة من العمر ق

  .ألن األطفال اليوم يتم تعليمھم منذ البداية على الصراع والطمع والمنافسة
  
  

  ...علينا عندما نبدأ بتعليم وتغذية فكر الطفل، أن نعلمه التأمل في ذات الوقت
  

  ...ين والتديّن الحقيقيالد، عليه أيضاً أن يفھم العلممثلما يبدأ الطفل بتلقي وفھم 
  

  ...أيضاً يكبر ويشّع بالنور قلبهويبرق بالذكاء، دع  رأسهمثلما يكبر 
  

  ...ال تدعه فقط يكبر ليعرف كثيراً عن األشياء والنظريات
  ...بل دعه يكبر أيضاً ليختبر ويعيش ھذه الكلمات

  
  ...ال تدع ممتلكاته المادية فقط تنمو

  !بل دعه ھو ينمو
  

  ...كاته الخارجية فقط تكبر وتنتشرال تدع ممتل
  ...بل دع عوالمه الداخلية أيضاً تتعمق وتزدھر

  
  ...مثلما الشجرة تنشر فروعھا عالية في السماء
  ...لكن جذورھا أيضاً ممتدة في أعماق األرض

  
  ...وكلما تعمقت الجذور ارتفعت الزھور وانتشرت العطور

  
  

  ...التفكيرمع  التأملأعطوا أطفالكم 
  ...التفكير سيساعدھم على النجاح في العمل ودنيا األشياء

  ...والتأمل سيساعدھم على النجاح في الروح والتحليق في السماء
  

  ...لتشحذ فكرھم وذكاءھم أفكاراً أعطوھم 

  ...لتغذي قدسية قلوبھم تأمالتوأعطوھم 
  

  ...لنشيطةأعظم ظاھرة على اإلطالق تحدث عندما تلتقي القلوب الكبيرة مع العقول ا
في ذلك اللقاء، يتوازن النشاط واالستسالم مع بعضھما، يتوقف ظھور النھار والليل وتقلبات الحياة، فتبدأ 

  .باستقبال اإلشارات من الخلود، األعمق من الحياة والموت

 كباررصغا
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  ...عملية التعليم الحقيقية مختلفة تماماً عن التعليب الذي تجده في المدارس المنتشرة
ھـو المعلومـات، مثـل تعلـيم اللغـات، التـاريخ والجغرافيـة  البعـد األول :قي له خمسة أبعادالتعليم الحقي

  .والمواضيع األخرى، وھذه يمكن إيصالھا بالتلفاز والكمبيوتر
  .ھو العلوم، والتي أيضاً يمكن إيصالھا بالتلفاز والكمبيوتر مع إرشاد من إنسان متعلم البعد الثاني
ة، الحب والمرح والضحك وحب الحياة، السباحة في بحر أسرارھا وكنوزھا المدھشة ھو فن الحياالبعد الثالث 

  .واحترامھا
ھو الفن واإلبداع، حيث يمكن للطالب أن يختار أي لون من الفنون ويصـبح جـزءاً مـن الكـون البـديع  البعد الرابع

  .المبدع
الطفل مـدركاً للحيـاة األبديـة الكامنـة ھو فن الموت، الذي يتضمن كل أنواع التأمل، مما يجعل البعد الخامس 

  .داخله
  

إذا اســتطاع المجتمــع أن ... الطفــل الصــغير متحــرر مــن الخــوف، وكــل األطفــال يولــدون دون أي أثــر مــن الخــوف
يســاعدھم ويســاندھم للبقــاء دون خــوف، يشــجعھم علــى تســلق الجبــال واألشــجار والســباحة فــي المحــيط 

فرصة متاحـة لمواجھـة المجھـول، إذا اسـتطاع المجتمـع زرع عطـش  واألنھار، يشجعھم على المغامرة في كل
عندھا سيصبح األطفال عاشقين عظيمين للحياة وكـل ... كبير للبحث في الطفل بدل إعطائه المعتقدات الميتة

  .ال يوجد أي دين أعلى وأسمى من دين الحب... ما ھو حّي، وھذا ھو الدين الحقيقي
  
  

  
ع الخطى، وقتنا صـار ثمنـه إننا نعيش في مجتمع متسار

لـذلك ال عجـب أن ... مقدراً بمقـدار مـا نقـبض مـن المـال
معظم األطفال يدخلون كثيـراً فـي النشـاطات والرياضـات 
خــارج منھــاج المدرســة، بمــا فيھــا الســباحة والتــزلج 

يلتھـون فيھـا كثيـراً لدرجـة … والكشافة والـرقص وغيرھـا
وقتاً ألخذ نفس،  أنھم بعد الغداء أو أداء الوظيفة ال يجدون

  .وفجأة يأتي موعد النوم
  

واألھل في بعض الحاالت قد أنھكـوا أطفـالھم بنشـاطات 
جديدة ومفرطة، حتى صار كثير من األوالد ال يسـتطيعون 

  !النوم
على خالف ھـذا المجتمـع الـراكض نحـو الجنـون، يمكـن 
للتأمل أن يعطي نشـاطاً وحيويـة كبيـرة وصـحة جسـدية 

من ھذا، التأمل يسمح للمرء أن ينظر داخلـه ويتصـالح مـع نفسـه، فيعـيش الھـدوء والسـالم وروحية معاً، وأكثر 
  .والسعادة الفطرية

  
التأمــل فــي األســاس يســاعد األطفــال ويعلمھــم كيــف يتصــلون بــذاتھم وبصــوتھم الــداخلي، وتقويــة مخيلــتھم 

  .وإبداعھم، واكتشاف جوھرة الموھبة األصيلة الموجودة فيھم
طفال القوة والتحكم بتفكيرھم وعواطفھم، ليس عن طريق الكبـت وضـبط الـنفس، بـل بفھمھـا التأمل يعطي األ

  .وحبھا وقبولھا، ومراقبتھا ببساطة
  

إذا استطعنا مساعدة األطفال ليصيروا متـأملين يمكننـا تغييـر العـالم بكاملـه، كلـه سـيتغير عنـدما نغيـر طاقتنـا 
  ...لكننا ال نعلمھم أبداً التأمل… ووعينا
  .ھم ونعلمھم الجغرافية والتاريخ والسياسة وكل أنواع السخافات عديمة القيمةنعلب

  
األطفال أقرب من الكبار إلى الفطرة والبراءة، ألن المجتمع المكوّن من األھل والمدرسين ورجال الدين، لم ينجح 

قـط لألشـياء األطفـال يسـتخدمون فكـرھم ف… بعد في حشـو عقـولھم وبرمجتھـا بالمعتقـدات والمثـل والوصـايا
  !العملية عند الحاجة، وليس للفلسفة والتخطيط وصنع المشاكل والحروب

  

 كيف يمكن للطفل أن يتأمل ؟
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  ...األطفال على صلة أكبر بأجسادھم، على صلة أكبر مع أمھم األرض
  

  وبسبب ھذه الحالة من البراءة واليقظة وقلة سيطرة الفكر،
  

  ...يستطيع األطفال بسھولة وعفوية أن يدخلوا في حالة من التأمل
  
  

  كيف يتأملون ويدخلون في حالة الالفكر،ونعلمھم األطفال من علم تلينا جميعاً أن نع
  

  ...حالة الصمت واالستقرار والسكون
  

  .يمكن لألطفال أن يتعلموا ھذا بمنتھى السھولة والسرعة
  

  يجب أن يكون في كل بيت برنامج لمساعدة األطفال على الصمت والتأمل،كما 
  

  ...ون األھل أيضاً يتأملون معھموھذا ممكن فقط عندما يك
  
  

  ...ساعة تأمل يومياً ضرورية جداً في كل بيت
  

  يمكنك االستغناء عن وجبة طعام أحياناً،
  

  ...لكن يجب المحافظة على ساعة الصمت مھما كان الثمن
  

  ...إذا لم تكن ساعة التأمل تحدث كل يوم" البيت"من الخطأ تسمية ھذه الجدران بـ 
  

  .لة ال يمكن تسميتھا عائلة بل علّة بال أمل إذا كانت بال تأملحتى ھذه العائ
  
  

  . لتأمل الطفل في العدد القادم من المجلة، سنشرح أكثر عن طرق عملية
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  اإلناء...األول  من كتاب الحكمة
  

  َمن أنِت أيتھا الحكمة؟
  

  ...من الذي يسأل عنھا؟
  من ھو السائل؟ من ھو المسؤول؟ 

  ال ولكن أين ھو المسؤول؟؟الجواب في السؤ
  ...تقول الحكمة! نعم

  ...إذا صدق السائل ھلك المسؤول
  ... نحن... أنا... ھذه األنا... أنا السائل وأنا المسؤول

  ... ھي الحكمة الكونية الساكنة في سكينة الكائن من المدد حتى المدد
  ...ء واألنبياءھذه ھي األبدية الحكيمة والحليمة والعليمة ألھل العلماء والحكما

  
  وھل أنا من أھل ھؤالء األھل؟؟

  تسألني من أنا؟
  ... وال أفعل شيئاً ... أنا الما حدا... أنا الالشيء

  ...ولكن حكمته وسعت كل شيء
  

  ...معاً سنقرأ ھذه الكلمات وما بين الكلمات
  ... انتحيا الزمان والمكان وامتلكت واستولت على قلوب اإلنس... إنھا ِحَكم نادرة ومنعشة

  ...قلوب أھل الحكمة والرحمة
  ... أيھا العشاق إلى الحق
  ...لى صمته حيث البھجة والفرح إلى أولي األلبابإسنستمع إلى كلماته و

  
سنرى الدھشة ... الساكن في قلب المحب عنده النعمة اإللھية لفتح طاقات البھجة والسرور... ھذا الحكيم

ومن البيان لسحر وكالم الحكيم مفتاح الفتّاح إلى ... دى صمتهوفي كلماته وم... في حضرته وفي مظھره
  ...الفالح

  ... إن االتصال الشَفھي ھو مقّدِمة إلى السر اإللھي
  ...إلى ھذه الطاقة التي تصلنا بالروح اإللھية األزلية الساكنة في خلق هللا
  ... من حبل الوريد ومن الصمت نتوحد بالواحد األحد األبعد من أي قرب وأي بعد وأقرب إلينا
  ...ھذا الكتاب يعكس لنا ما في قلوبنا من أسرار روحية ومن المحبة األزلية

  
  ...ھذه الحكمة ھي مفتاح الحرية ونور الَوعي وثروة اليقين والشھادة

م إن جوھر ھذا الكتاب ھو مرآة كل حي يحيا الحياة السماوية وما ھذه الكلمات إالّ إلھام ووحي من الحّي القيُّو
  ...إلى كل مقام من مقامات آدم اآلدميّ 

إن رؤية الحكيم ھي حلم كل ... معاً سنحيا الفرح والسرور وسنحتفل بكل خطوة من مسيرة ھذا الحج اإللھي
  ...عليم وكل حكيم

  
  ما ھي رؤيتك أيھا القارئ؟

  
عندما أجلس في ... حم الراحمينوأن أكون كما أمرني هللا وھو أر... أتمنى أن أحيا الھالة النورانية... وأنا أيضاً 

أحيا الدھشة األبعد من أي اختبار أو أي تعبير ... حضرة الحكيم أشعر بالقبر السماوي حيث الموت والقيامة
يقولھا بكل تأكيد ويستھوي معه العشاق إلى الحق وھذا "... ال أحد في الوجود إالّ الواحد األحد"وعندما يقول 

ھذا ... سوس ينتقل من القلب إلى القلب ونرتفع بالحب اإللھي إلى قلب هللالصدق الھائل والملموس والمح
  ...ھو سرّ النور وسرّ األسرار

  

 بابالكتاب
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ھذه القوة ھي نعمة التقوى من كرم هللا ... إن الحكيم ال يتكلم من الكتاب بل ھو فيض من األرض ومن اآلفاق
يشاركنا بالنادرة وبالحكاية ... التبصُّر والبصيرةكالمه ينعش األموات واألحياء وينقلنا إلى مرتبة ... إلى أھله

  أين نحن من مزاميرك يا داوود؟؟... وبالفناء وبأناشيد الوجود
  

؟ ھل أنا من أھل ... كل موجود ھو مزمار من أھل الوجود ھل أنا من أھل الوجود؟ ھل أنا من أھل الفناء با
  األلوھية اإللھية الساكنة في جميع خلق هللا؟

  
إن عطر الحكماء ينتشر في األرض وفي ... ة هللا تتسرب من قلب الحكيم إلى كل مستمع حليمإن حكم

  ...وأن نعرف ما في القلوب وأبعد من أي حد أو أي جسد... السماء وما علينا إالّ أن نرى كل ما ُيرى وما ال ُيرى
  

... وكل مؤمن وكافر وملحد وموّحِد بھذه األلوھية الساكنة في قلب كل إنسان... من خالل كلماته سنلتقي با
  ... عرفألُ  الخلقَ  خلقتُ  ...ھذه ھي رقصة العاشق والمعشوق... ھذه ھي طبيعة المخلوق والخالق

  ...باأللوھية األزلية إلى أبد اآلبدين آمين هللا وشاركتُ  عرفتُ ... نفسي وإذا عرفتُ 
  
  
  

  ...تھمس وتقول... الحكمة... نَعم يا إخوتي
  
  ...من قلب األحياء إنھا الحياة

  
  ...إنھا الحكمة من قلب الحكماء

  
  ...إنھا الكلمة التي كانت قبل البدء وبعده

  
  ...قبل الزمان والمكان وقبل اإلنسان واألكوان

  
  
  

  ھذا ھو الحكيم الذي يردِّد صدى صمته بكلمات ال أفھمھا بل أشعر بھا
  

  ...أعطني قلبك يا بني: وكأنه يقول لي
  

  ...عودوا كاألطفال
  

  ...إن لم نعد كاألطفال لن ندخل ملكوت الحكمة
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  الحكمة عليكم

  و
  عليكم الحكمة

  
  ...من ھذا الباب ندخل إلى لّب األلباب

  ...من ھذا الباب يسمو الفكر من التفكُّر إلى التذكر ونحيا مع أھل الذكر وأھل العطر
أعطني الناي ... أنا الناي وھو اللحن... ءأنا الالشي :في البدء نشعر بالحضرة اإللھية الحكيمة حيث يقول

إالّ ھذه األلوھية السارية والجارية في ... وما موجود إالّ هللا... الوجود أغنية الموجود... وغنّي فالغنى سرّ الوجود
ي شكراً لھذه المفاتيح التي أعطيتھا لھذا الحكيم العليم الذ... شكراً لك يا هللا... قلوب أھل الحق وأھل الحكمة

من ... من النفس اللَّوامة إلى النفس الشفَّافة... شارك بھا أھل المشاركة وحرَّرتنا من العبودية إلى العبادة
خصية المقنّعة إلى الذات الكونية القانعة دون أي قناع   ...الشَّ

  
   ...حكمتك وسعت كل شيء وحررتنا من سجن الجھل والخوف

  ...اكن في ھذا الجسد من األبد إلى األبدومعاً سنتعرَّف على ھذا الكائن الحّي الس
  ... لنقرأ الحكمة من قلب الحكيم ولنتحرَّر من الدناسة إلى القداسة

  ....أينما توليتم فثم وجه هللا... ولنتقبَّل القبلة ولنحيا معاً الحكمة التي تقول
  

  ... والحياةمع إلى ھذا الحكيم الحاضر في حضرة الموت تسولنلنجلس معاً في حضن أمنا األرض 
  ...ولتكن عيوننا ناضرة وإليه ناظرة

  ...والرحيم الحميم وما ھو إالّ صورة هللا على األرض... نه الحكيم العليمإ
  ...وما الصورة إالّ صدى الصوت اإللھي الساكن في سكينة كل ساكن

  ...ومن روح هللا... وإخوة با... معاً سنستمع وسنتذكر بأننا خليفة هللا
  ...يم إالّ مرآة كل مؤمن بنفسه والمؤمن مرآة المؤمنوما الحك

  ... معاً سنتذكر الحكمة اإللھية الساكنة في قلب اإلنسان
  ...وأيضاً في كل ساكن يحيا السكينة اإللھية األبعد من أي جسد أو أي معبد

  ...ومنك المدد أيھا الصمد
  

  ...يقول هللا    
  ... "تينا لقمان الحكمةآولقد "       
  أنت أيھا اإلنسان؟؟ ومن        
  وأين أنِت أيتھا الحكمة؟          

  
  ...وتقول األلوھية    
  ... "ومن يؤَت الحكمة فقد أوتَي خيراً كثيراً "       
  ... فق رأس الحكمةالرّ         
  ...رفق بنفسك يرافقك هللاأ          
  باألمس كان الرفق بالحيوان            
  ...اليوم ال بالحيوان وال باإلنسان          
  !نت أيھا الرفيق؟ تَرفق بيأين أ        
  أين أنِت أيھا الرفقة؟      

  لماذا أنا وحدي؟
  أين ھو الِرفق؟      
  ... ھذا ھو السؤال        
  الِرفق في كل قلب ُيحب          
  !!الِرفقة والرحمة والمحبة            
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  ...لى لّب القلب وسترى الجواب أيھا الحبيبإدخل إلى القلب وا

  ... بحق. ..علِّمني يا هللا أن أحيا بعدل
  !...وعلى نحو مالئم مع العالم    
  ...بعدل مع نفسك أيھا السائل      
  ... اعقل وأعدل وتوكّل     

  ...ال على اإلنسان بل على األنسنة اإللھية الساكنة في سكينة الساكن مع المكوّن
  ...كن مع الحق وال تقلق... كن مع هللا وال تخاف

  
  

  :تقول الحكمة    
  ...كن ھنا واآلن        
  ...اآلن أنت كائن مع المكوِّن        
  ...كن فيكون          
  ... تعلَّم تحويل السّم إلى دسم        
  ...شارك حسناتك      
  ...كن الفناء والموت باأللوھية... كن الالشيء    

  
  

  ...إذ ماتت الموجة بالمحيط توحَّدت بالواحد األحد
  ؟...أيتھا الحكمة من أين أتيتِ     
  ...إنني نتيجة التأمل      
  ...بعد من حدود العلم والعقلأإنني         

  
  

  ...المعرفة غير الحكمة
  ...الحكمة تنبع من لّب األلباب    

  ...من القلب العاشق للمعشوق الواحد األحد
  الحكمة ألھل الصفاء حيث ال فكر وال علم وال معرفة بل الثقة

  ...بالنفس وبالذات وبالروح      
  
  

  ...يكتب إالّ هللا ومن ھنا ال يتكلم إالّ هللا وال        
  ...ھو الحكيم والعليم              
  
  
  
  
  
  

  مريم نور... من كتاب الحكمة األول
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 بديعيا
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  بياع الفالفل
  

  ...كان ھناك رجل بسيط يبيع الفالفل على الطريق
  ...أّمي، لذلك لم يقرأ أي جريدة الرجل وكان

  ...كان سمعه ثقيل، لذلك لم يستمع ألي إذاعة
  ...ضعيف، لذلك لم يشاھد التلفاز كان نظره

  .لكنه متحمس جداً لعمله، وباع كثيراً من الفالفل
  ولديه ذكاء كافي ليقدم السندويشة بطريقة جميلة جذابة

  .لكي يزيد بيعه
  

  ...ھكذا بالتدريج زاد عمله وربحه
  طلب المزيد من المواد األساسية للفالفل والخبز

  وبعد فترة اشترى دكاناً صغيراً 
  ب مساعدة بعض العمالوطل

  ...ووظفھم عنده ليخدموا المزيد من الزبائن
  الحقاً، صار يوزع الطلبات إلى المنازل

  !وازدھر عمله وصار عنده مطعم كبير للفالفل على كيفك
  

  في ھذه الفترة، أتى ابن البياع ليشارك والده في عمله الناجح
  ...وكان االبن قد تخرج حديثاً من جامعته

  شيء غريب وعندھا حدث
  :سأل االبن

  يا أبي، ألم تسمع بحالة الركود والتدھور االقتصادي العالمي"
  "والتي ستصيب بالدنا عاجالً أم آجالً؟

  
  :أجاب األب

  ..."ال يا ابني، لكن أخبرني عنھا"
  

  :قال االبن
  ...الحالة العالمية سيئة جداً "

  ...والحالة الوطنية المحلية أسوأ بكثير
  "نفسنا لألوقات السيئة القادمةعلينا أن نجھز أ

  
  فكر البياع في نفسه، بما أن ابنه درس في الجامعة وحصل على الشھادات، 

  ...قرأ كثيراً من الكتب، استمع لإلذاعات وشاھد المحطات
  .ال بد أن ابني عنده معرفة جيدة، ويجب أن أستمع جيداً لنصيحته

  المواد األوليةلذلك بدأ البياع في اليوم التالي بتخفيض طلبات 
  أزال الالفتات الملونة الجميلة على واجھة المطعم
  وأزال كل الديكورات التي كانت تسلي الزبائن

  ...وانطفأ حماسه القديم للعمل
  

  ...وعلى الفور، تناقص عدد الزبائن الداخلين إلى مطعمه.. قام بتخفيض أجور وساعات عمل الموظفين عنده
  :فقال البياع البنه ...احه بسرعة شديدةوطبعاً، تدھورت مبيعاته وأرب

  ...فعالً لقد كنَت على حق... نعم يا ابني"
  ...نحن في حالة رھيبة من الركود االقتصادي واألزمة عالمية معقدة

  !"وأنا أشكرك ألنك حذرتني باكراً قبل وقوعھا

 كان ما يا كان
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 كيف تصنع القوانين الروتينية والتقاليد؟
 
  

 ة قرود في قفص واحدمجموعة من العلماء وضعوا خمس
 

 وفي وسط القفص يوجد سلم، وفي أعلى السلم ھناك بعض الموز
  

 في كل مرة يطلع أحد القرود ألخذ الموز، يرش العلماء باقي القرود بالماء البارد
 

  بعد فترة بسيطة أصبح كل قرد يطلع ألخذ الموز، يقوم الباقين بمنعه وضربه
 حتى ال ينرشون بالماء البارد

 
  ض الوقت ال يجرؤ أي قرد على صعود السلم ألخذ الموز بعد بع

 خوفاً من الضرب... على الرغم من كل اإلغراءات
 

 بعدھا قرر العلماء أن يقوموا بتبديل أحد القرود الخمسة ويضعوا مكانه قرد جديد
 

 فأول شيء يقوم به القرد الجديد أنه يصعد السلم ليأخذ الموز
 

 يضربونه ويجبرونه على النزولولكن فوراً األربعة الباقين 
 

  بعد عدة مرات من الضرب، يفھم القرد الجديد بأن عليه أن ال يصعد السلم 
 مع أنه ال يدري ما السبب

 
 قام العلماء أيضاً بتبديل أحد القرود القدامى بقرد جديد

  وحدث له نفس الشيء بالقرد البديل
 ري لماذاحتى أن القرد البديل شارك زمالئه بالضرب وھو ال يد

 
 وھكذا حتى تم تبديل جميع القرود الخمسة األوائل بقرود جديدة
 حتى صار في القفص خمسة قرود لم يرش عليھم ماء بارد أبداً 

 ومع ذلك ال يسمحون ألي قرد بصعود السلم، وبدون أن يعرفوا السبب
 
  ...لو فرضنا

  
  لماذا يضربون القرد الذي يصعد السلم؟: وسألنا القرود

 
!!!ال ندري بس ھيك األمور ماشية ھنا: سيكون الجوابأكيد 
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 بركةالضحكة

  إذا صار برد شو تسوي؟: بخيل سألوه

  ..أقرب من الدفاية: قال

  وإذا برد أكثر؟ : وسألوه

  أقرب أكثر من الدفاية: قال

وإذا برد كتير مش طبيعي شو : قالوله
  بتسوي؟

 بشغل الدفاية: قال

واحد صيدالني بحمص ترك المتدرب 
 اح مشوارعندو بالصيدلية ور

 الحيط لما رجع شاف رّجال مستند على

وعم بكز على سنانو وعيونو راح تطلع 
 من محلھا،
شبو ھادا "  :قال الصيدالني للمتدرب
 "الزلمة؟؟

لعندي  اجإ ...ما في شي: قال المتدرب 
    مسھلفعطيتو  ...وطلب دوا سعلة

وليش عطيتو مسھل : "قال الصيدالني  
 "بقى؟؟

  :قال المتدرب

ما عم .... اتطلع عليه ھأل! أحسنلو"
  "يسترجي يسعل

تقاعد فعلقوا صورته في  قلبجراح 
  المستشفى في قلب كبير

سألوه ..  بواسيرضحك زميله دكتور 
  ليش تضحك ؟

  تقاعدي الشھر الجاي: قال 

انسرقت في الباص، راحت  مصرية
  للشرطة

  فلوسك كانت فين ؟: فسألھا الضابط

  ! قالت في الستيانة

نتي ما شعرتيش بالحرامي إ: قال لھا 
يسرق الفلوس من المكان الحساس 

  !ده؟

  قالت وربنا ماكنتش فاكراه حرامي

  !!؟بيتھوفنتعرف : محشش سألوه 

يني أعرف ھوفن أول عشان أنا خل: قال 
 !! وأعرف بيت

أحد لمسك : عريس سأل عروسته
  ؟قبلي

  ...تسكت

  زعلتي ؟: قال لھا 

 ال بس كنت أعدھم: قالت 



  

31  

 

اللي يحس إنه : مدرس سأل طالب 
  غبي يوقف

س سإنت حا: قال المدرس .. وقف واحد 
  !!إنك غبي ؟

بس قلت عيب أخليك واقف .. ال : قال 
 !!بروحك لوحدك 

  محشش وسكران سايقين السيارة

  قرروا يقلدوا الدورية مشان ما ينكمشوا

  فصار المحشش يقول وي وي وي وي

 أحمر أزرق أحمر أزرقوالسكران يقول 

  ثنين بدو يتكلمونا

إذا دخلنا الجنة وأخذنا الحور : األول 
  .. العين 

  !!حريمنا شو نسوي فيھم ؟

 !!نعطيھم للكفار : الثاني 

  ... اجع عالبيت ضجران كتيرواحد ر

خبريني شي شغلة ... يا مرة :قال لمرتو
  بتحزن بنفس الوقت؟ بتفرح و

 !أكبر واحد بين كل رفقاتكتبعك : قالتلو

واحد محشش مسكو معو بوردة 
  حشيش

  قالولوا شو ھادا جمرة خبيثة؟ 

 !قلھم أل استغفر هللا، وهللا حشيش

... شلة حماصنة بيشتغلوا في مصنع
  واحد منھم انقطع إصبعه 

  راحوا أصحابه عملوا اإلسعافات األولية 

وحطوا اإلصبع في ثلج وركضوا على 
  المستشفى

الدكتور قالھم برافو عليكم األصبع بعده 
  وين المريض؟... في حالة جيدة 

 كان الزم نجيبه معنا؟ شو... قالوا له 
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  )نيسان 20 –آذار  21(: برج الجمل

  ! يا جمل تحّمل
تأتيـــك جـــروح عاطفيـــة مـــن عالقاتـــك مـــع النـــاس 

واآلن حان الوقت لكي تنظر إلـى … والمجتمع والكون
  .داخلك وتسامح وتشفي كل جروح الماضي

  
  … ن بأمراضھم وشكواھمالناس يتعلقو

  
ــاً  ــون دائم ــا أن : "يقول ــد لھ ــا، ونري ھــذه ھــي جروحن

لكــنھم فــي أعمــاق ذاتھــم … "تشــفى وتتعــافى
يستمرون بصنع المزيـد مـن الجـروح، وإال ستشـفى 

  .كلھا ولن يكون لھا أي وجود
  

  … ادخل إلى ذاتك وابحث ھناك
… أن كل معاناتـك موجـودة ألنـك تـدعمھا: وستشعر

 .الطاقة والغذاءأنت َمن يعطيھا 

  )حزيران 21 –أيار  22(: برج العوزاء 

  ... يا عوزاء لن تعوزي ألي أحد
  !إذا عرفتي من أنتي

قـد يكـون ھـذا مـا يثبـت لـك … "أنا أفكر فأنا موجود"
  : لكن الحقيقة ھي.. شخصيتك ووجودك

  "!أنا ال أفكر، عندھا أنا الوجود بال أي حدود"
  !ولال تفكر أبداً وال تحلل ھذا الق

ال حاجة ألن تفكـر، فقـط كـن فـي حـال عميـق مـن 
الالفكــر أو الــّذكر، وَدع الــدليل الــداخلي يــدلك علــى 

  … الطريق
في البداية ستشعر بـالخوف وفقـدان األمـان، لكنـك 
قريباً وكلمـا وصـلت إلـى االسـتنتاج السـليم والبـاب 
الصــحيح، ســتجمع المزيــد مــن الشــجاعة وســتثق 

… أعمــاق ذاتــك الحكمــة تــأتي مــن أعمــق. بــالكون
  ! ليست أبداً من رأسك

ــم  ــر معل ــوت الخض ــق، ص ــوت العمي ــذا الص ــاتبع ھ ف
  .األنبياء، وامشي معه أينما قادك

   )أيار 21 –نيسان  21(: برج البقرة

  !ال حاجة لعرض عضالتك أو قرونك
فھم لعبة القوة والضعف في العالقة مـع اآلخـر ھـي 

  .ويمكنك أن تربح فقط إذا خسرت… المفتاح
  

إذا كنت تريـد عالقـة حميمـة فعليـك أن تنسـى كـل 
يمكنك أن تكون صديقاً … ألعاب السيطرة والسياسة

… فحسب، دون محاولـة أن تحكـم اآلخـر أو يحكمـك
وھــذا ممكــن فقــط إذا كــان لــديك حالــة مــن التأمــل 

  …تنساب في حياتك
  

  …تحتاج منك بصيرة عميقة، ووضوحاً في الرؤية
  

نـواع األشـياء البشـعة الحب يحتاج إلى تنظيف كـل أ
المحمولة في فكرك، من غضب وغيرة وحسد ورغبة 

 .في التحكم باآلخر

 
  )تموز 22 –حزيران  22(: برج السكران

  !.... أكيد ضايع يا حنا السكران
ألن شعوراً باالنفصام يقطّعك، بين التواصل مع اآلخـر 

أال يمكنك القيام ... وبين الوحدة والذوبان في األكوان
  ئين معاً؟بالشي

عندما تكون مع شخص ما، كرفيقـك، أو حبيبـك، مـع 
ــاً  ــذوب تمام ــك ت ــوم، دع ذات ــر والغي األشــجار أو القم

  .انَس نفسك وكأنك لم تولد بعد... فيھم
وعنــدما تغلــق عينيــك، انــَس الغيــوم واألزھــار وفتــاة 
ــه تالشــى  ــالم بأكمل ــأن الع أحالمــك وأصــدقاءك، وك

  .يء سواكأنت وحيد وال يوجد أي ش... واختفى
اســتمرّ باالنتقــال بــين ھــاتين الحــالتين بســھولة 
وسالسة طبيعية، وستفاجأ أنھما سيقويان بعضھما 

  !البعض
وحدتك وتأملك فيھـا عمـق أكبـر اآلن، ومحبتـك أيضـاً 
صار لھا طاقة أكبـر وعطـاء أكثـر مسـتعد للمشـاركة 

 ....في كل آن

 إحراجبالأبراج
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 )آب 23 –تموز  23(: برج القط

  !انتبه قبل أن تنط
لديك فرصة ھامة جداً لتعرف حاجاتك العميقة، لكنھا 
متاحــة فقــط إذا بقيــت تعــيش اللحظــة بيقظــة، دون 

  .محاولة تغييرھا أبداً 
إذا استطعت الحياة لحظة بلحظة، ستفتح لك أبواب 

ــاء ذاتھــا ــه ... العلــم والحكمــة مــن تلق وھــذا مــا قال
  :العلماء واألولياء بألف قول وطريقة

  
ة فيھـا كـل شـيء مـن الكـون، ھذه اللحظة الحاضـر

وفيـك انطـوى العـالُم ... ماضي حاضر ومستقبل معـاً 
  .األكبر

ــة  ــذه اللحظ ــا ھ ــي خفاي ــدخل ف إذا اســتطعَت أن ت
الحية، ستدخل مركـز الكـون بأكملـه، مصـدر الحيـاة 

  ...الخالد من المدد إلى األبد
 

  )تشرين األول 23 –أيلول  24(: برج النعسان 

  ...ومخاوفك استيقظ قليالً من عزلتك
... العالقة مع اآلخـر فرصـة جيـدة للنظـر فـي المـرآة

عيــون الشــخص المقابــل لــك تعكــس صــورتك فيھــا، 
  .وھذا يساعدك لكي تعرف من أنت

والواقــع الــذي ستكتشــفه يفــوق وصــفه الخيــال، إذا 
  .كنَت محظوظاً واستطعَت رؤية الجمال

ــو  ــوّي النم ــم يق ــاك بھ ــاس واالحتك ــع الن التواصــل م
ــراً، والجنــة بــال نــاس مــا بتنــداس، ألن الروحــي كث ي

... تعاملك مـع النـاس يعطيـك فرصـة وتحـدي عظـيم
ـــور الشـــمس الكاشـــف للحقيقـــة  يضـــعك تحـــت ن

... ألن اآلخر يصير مـرآة لـك... فتستطيع رؤية نفسك
تعلّم أن تكون وحيـداً، وھـذا ممكـن فقـط مـن خـالل 
التأمل، وبعدھا اسمح للمرايا أن تدخل فـي حياتـك، 

يع رؤيـة صـورتك ومقـدار نمـوك وسـموّك حتى تستط
  ...المستمر كالنھر

 
  

  )أيلول 23 –آب  24(: برج العوراء

  ...عندك عين واحدة أو اثنتين ليس مھم
ھـذا سـؤال قـديم مـن عمـر "... من أنـا؟: "األھم ھو

التاريخ، لكـن فـي ھـذه الفتـرة يحمـل نظـرة جديـدة 
  ... وعبرة لَمن نظر واعَتبر

أحملــه، وال عملــي الــذي أنــا لســُت جســدي الــذي 
ــنعھا، وال شــھادتي  ــي أص ــاتي الت ــه، وال عالق أعمل

ارِم ... التي أعلقھا، وال حسـاب البنـك الـذي أمتلكـه
  !كل شيء وادخل في سماء الفناء

البحــث عــن الحقيقــة بحــث ســالب، وھــذه إحــدى 
اســتمر ... الفنــاء مــن أجــل البقــاء: الطــرق الصــوفية

شـيء،  بنفي وإنكـار كـل شـيء حتـى ال يبقـى أي
عندھا ستبقى أنت فقط ممثالً بوعيك اليقظ الذي ال 

  ؟!يمكن إنكاره، ألنه من الذي سينكره
عندھا ستأتي نقطة ال يمكن بعدھا قطع أي شـيء 

ــت ــا أن ــت كم ــك، وســتبقى أن ــد من ــن ... زائ ــر م بح
.خليفة هللا على األرض وكنزه الثمين...اليقين

  

 )2تشرين  22 – 1تشرين  24(: أم أربع وأربعين

كيـــف : عنـــدما ســـألوا أم أربـــع وأربعـــين
ومـن وقتھـا ... ففكّـرت... تمشي بكل ھذه األقـدام؟

  !لم تستطع أن تمشي
ھناك شيئان مھمان ... الفھم غير التفكير وأكل الھم

ـــة، : للفھـــم األول ھـــو إدراك قيمـــة األشـــياء المادي
كالھمـا ... والثاني ھو إدراك قيمـة الـنفس البشـرية

ي سيحصـل علـى األولويـة فـي مھمان، مع أن الثان
  .ھذه الفترة

لقد اختار المجتمع الغربي اإلصغاء فقط إلى الجسد، 
ــروح أو  وصــار أطرشــاً تمامــاً عــن كــل شــيء مــن ال

ــوعي ــي ... ال ــراء ف ــيم، وث ــم عظ والنتيجــة ھــي عل
  ....األشياء الدنيوية، وإنسان فقير ال يعرف من ھو

ز ما لـم ينمـو الـوعي والكنـز الـداخلي مـع نمـو الكنـ
الخــارجي، سنصــنع حيــاة مزينــة ومزخرفــة لكنھــا ال 

 ...تستحق أن نعيشھا
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  )كانون األول 23 –تشرين الثاني  23(: برج الفانوس

المنحــوس يبقــى منحــوس ولــو وضــعوا 
ألن نحسه من صنع يده وفكره ... على رأسه فانوس

  !... ھو بالذات
ھــل تفّضــل أن تكــون شخصــاً معــروف ومشــھور، أم 

  اً بالحق والنور؟حقيقياً مشع
كـن مـع الحـق وال ... أيھا الحق لم تترك لـي صـديق

قد تصـير معروفـاً إذا كنـَت حقيقيـاً، لكـن إذا ... تبالي
  .كنَت حقيقياً لن تھتم بالشھرة والسمعة

ــة  ــة المالئم ــة المريح ــاس باألجوب يرغــب معظــم الن
وحتــى أنھــم يريــدون الحقيقــة بســعر ... الجــاھزة
والمخلص سـيبدأ بالشـك اإلنسان الصادق ... رخيص

سيضــع عالمــة اســتفھام علــى كــل ... بكــل شــيء
  ... برمجة وتشفير أعطاه له األھل والمجتمع

من النـادر جـداً إيجـاد شـخص شـق دربـه إلـى ربـه 
بنفســه، وتــرك الشــارع العــريض الــذي يســير عليــه 

لھـذا الحقيقـة ... أغلب الناس وأكثرنا للحق كـارھون
... ا غاليـاً جـداً ليست رخيصة وعليـك أن تـدفع ثمنھـ

  .إنھا أثمن من الحياة والموت
 

  )شباط 19 –كانون الثاني  21(: برج السطل 

  
اثقب سطل حياتك وال تدعه يحمل فضالت الماضـي 

  !.. طوال الوقت
الماضــي يجــرك إلــى الخلــف والمســتقبل يلــوّح لــك 
بالجزرة، لكن أعظم ھديـة وھدايـة تكمـن فـي ھـذه 

ت مـن حياتـك ستصـبح حالما تزول التوقعا... اللحظة
قــادراً علــى الســباحة فــي المجھــول وقبولــه مھمــا 

  ...وستشكره دائماً على مفاجآته... جلب لك
  

ھكــذا يمكنــك أن تمــوت فــي كــل : ارِمــي الماضــي
وال تخطـــط أبـــداً ... موتـــوا قبـــل أن تموتـــوا.. لحظـــة

  ..ھكذا تسمح للحياة أن تتدفق خاللك: للمستقبل
  ... اب كل لحظةھكذا يصبح كيانك كالماء المنس

  
ال ماضي عنده وال مستقبل، حّي : وھذا ھو المتأمل

في ھذه اللحظة فقط، فـي قمـة الحيويـة كالشـعلة 
وھذا ھو االستسالم ... التي تحترق من طرفيھا معاً 

  .للمشيئة الكونية
 

  
 )كانون الثاني 20 –كانون األول  24(: برج العنزة

  رجاء يا عنزة، 
  !والنطح القوة ليست فقط بالقرون

القوة يمكن أن تـأتي بعـدة أشـكال، ذكريـة وأنثويـة، 
حـاول أن .... وكل منھـا فيـه نعمـة وبركـة خاصـة بـه

تسترخي وتقبل كـال الشـكلين واستكشـف مظـاھر 
  .الطاقة عندك

عادة نستمر بكبت جانب من جوانـب طاقتنـا، ألنھـم 
ال يوجـد أي مجتمـع ... علمونا أننـا إمـا ذكـور أو إنـاث

أن يكون فعالً إنسـان، كنھـر متبـدل  يسمح لإلنسان
  .يجري، ال كصخرة ميتة جامدة

أحياناً ومھما كان جـنس جسـمك، تكـون أنثـى أكثـر 
... من ذكر، وأحياناً أخرى تكـون ذكـر أكثـر مـن أنثـى

تذكر دائماً أال تؤخذ بھذه الطاقة المتغيرة، تـذكر أنـك 
ــالنھر ــدفق ك ــر باســتمرار وتت ــت أيضــاً تتغي ــر ... أن نھ

ــاة ــاة حولــك. ..الحي ــدل، .. وراقــب الحي إنھــا أيضــاً تتب
 .والتغيير نظام ثابت

   
  )آذار 20 –شباط  20(: برج الكتكوت

  ... يا كتكوت أنت كبير اآلن
  !وفقست عنك البيضة

خروجك من جوّك الخـاص الـدافئ المـريح، وانتقالـك 
إلى برودة المجھول، قد يسبب صـدمة وتوقفـاً قلـيالً 

سـتجلب الجلـوة وكثيـراً  لكن ھذه الخطـوة... للحياة
  .من الكنوز الدفينة

... القوانين الثابتة تحمـل األمـان والراحـة والطمأنينـة
ـــان وھـــذه الراحـــة وھـــذه  ـــذا األم ـــن ھ ـــص م تخل

الحياة ھي فعالً حياة عندما تعيشـھا !!!... الطمأنينة
إْن خفـــتم مـــن شـــيء ... بمواجھــة لكـــل مخـــاطرة

تكــون الحيــاة تكــون حقيقيــة عنــدما ... فــادخلوا فيــه
  .مجازفة كبيرة، واستكشاف دائم للمجھول

.. مــا عليــك إال الحضــور واالســتعداد، وتصــرف وافعــل
  .دع فعلك ينتج من وعيك... لكن ال تنفعل

لتكن مثل المرآة، وتصرف من وعيك الذي يعكس كل 
وسـتكون سـعيداً ... حالة في كل لحظة مثل المـرآة

سـعادة بـال حـدود موجـودة فيـك وھـي مـن .... جداً 
 .قك، تنتظرك لتطالب بھاح
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 وال مراً جداً ألال تلفظ.. تكن حلواً جداً ألال ُتبلع  ال
.....  

  إياك أن تريق ماء وجھك عند َمن ال ماء في وجھه
.....  

  تنكرت أخالقه.. إذا بلغ المرء في الدنيا أكبر من مقداره 
 .....  

  .. عمل للناس .. َمن لم يعمل لنفسه 
  صبر على اإلفالس.. ى كّده وَمن لم يصبر عل

 .....  
  مد لسانه.. َمن قصرت يده 

 .....  
  ھو العقل.. الطريق إلى الجنون دائماً 

 .....  
  ال أكثر.. أرغب في أن تكون أنت

 .....  
  فاصنع من التعب سوطاً .. إذا وھن عزمك 

 .....  
  ..بعض الشيء .. وأن ُتَحب .. فھذا الشيء ..أن تِحب 

  فھذا كل شيء.. ّمن تِحب ولكن أن ُتَحب م
 .....  

  ..ھو أن أقول الحقيقة دائماً .. إن أسلوبي في المزاح 
  ....إنھا أبدع نكات األرض 

 .....  
  ..!!أن تكون غبياً بعض الوقت .. من الذكاء 

.....  
  أستطيع أن أعيش على الرغيف يوماً 

  وعلى الكلمة الطيبة أعواماً 
 .....  

  األيدي الحب الحقيقي ليس في تشابك
  ولكن في تشابك القلوب.. 

 .....  
  تندم باقي عمرك.. كلم وأنت غاضب ت

 .....  
  ليس من شيمة اإلنسان..عدم اإلحساس بالمتاعب 

  ليس من شيمة اإلنسان القوي.. وعدم تحملھا 
 .....  

  يمكن أن أقّدر الخسارة التي جرّتھا علّي ثقتي باآلخرين
  ولكن ما ربحته ال يقدر بثمن

 .....  

 النورمنبذور
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  .. خير لك أن تتراجع 
  ِمن أن تمضي في درب باطل من البداية

 .....  
  اإلنسان سيد طالعه

 .....  
  ليس كل ما يلمع ذھباً 

 .....  
  ال أن نفر منھا.. ھو أن نواجه المشاكل .. سر النجاح 

 .....  
  :الرجال أربعة 

  فھو عالم فسألوه.. ويدري أنه يدري .. رجل يدري 
  فھو ناسي فذكروه.. ري أنه ال يدري وال يد.. ورجل يدري 

  فھو جاھل فعلموه.. ويدري أنه ال يدري .. ورجل ال يدري 
  !فھو أحمق فاجتنبوه.. وال يدري أنه ال يدري .. ورجل ال يدري 

 .....  
  وأن تكون حياتي ھي أعظم إنتاجي الفني.. ال أطمع في شيء سوى أن أصبح فناناً 

  فعل ھو ما أردت حقاً أن أفعله وكل.. أستمتع بكل لحظة فيھا .. 
 .....  

  طالت معاتبته.. َمن عتب على الدھر 
 .....  

  الصانع المھمل يلقي بالمالمة على أدواته
 .....  

  يوجد ثالث طرق للموت
  ستموت قبل عشر سنوات....خذ سيجارة يومياً 

  ستموت قبل ثالثين سنة... أكثر من المشروب 
  ستموت كل يوم... أحب شخص بصدق 

.....
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  أنت المسؤول
  

  ...إما مسؤول أو مصطول... ال يمكنك أن تكون في حالة وسط
  ...ألن الحقيقة تقول أنك أنت المسؤول عن حالتك مھما كانت

  ...عن جھلك أو علمك... عن مرضك أو صحتك
  ...وال فقر أشد من الجھل، وال غنى أعز من العقل

  
  ...إذا كنَت بائساً فأنت المسؤول

  ...المسؤولية على أي شخص آخر، وإال فلن تتحرر من البؤس أبداً  ال ترمي
  ؟!ببساطة إذا كنُت أنا أصنع لك البؤس فكيف يمكنك التحرر منه... طبعاً 

  ...ما لم أحررك أنا من قيوده، لن تستطيع الطيران
  ...مفتاح حزنك وسعادتك في يدي أنا

  ...آخروإذا كان في يدي، عندھا يمكن أن يكون في يد أي شخص 
  

  ...عليك يا سالك الطريق أن تفھم ھذا
  ...مھما كان صعباً ومؤلماً 

  ...أنت وأنت فقط ھو المسؤول
  ...عن كل شيء حدث ويحدث وسيحدث لك

  
  ...حالما تقبل تماماً كامل مسؤوليتك، ستنضج

  ...ستتوقف عن رمي غضبك وشتائمك
  ...ولن تنتظر أي شخص عظيم منقذ

  ...ي مھدي أو مسيح قادمألنه لم يعد ھناك حاجة أل
  ...استيقظ داخلك... لقد أتى وقام حقاً 

  ...وحتى لو أتى أي شخص مساعد لن يستطيع مساعدتك
  ...ألنك انتقلت من ضحية االستغالل
  ...إلى شعلة من النور واالستقالل

  

 نعمةالصدمة
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  الحياة مخاطرة
  

  إنسان ياالحياة لھا نوعان 
  والمختار عليه أن يختار

  ة مغلقة من كل الجوانبيمكنه أن يعيش حيا
  محجوزة ضمن كبسولة مكفولة

  وھناك أسباب دفعت ماليين الناس الختيار ھذا النوع من الحياة
  ألنھا مريحة وآمنة ومضمونة

  لكنھم بھذا يخسرون شيئاً أھم بكثير
  يفقدون روح المغامرة

  يفقدون استكشاف الحقيقة
  يفقدون األلوھية
  ...والحب والنور

   
  دون كل شيءفي الواقع سيفق

  وكل ما سيحصلون عليه ھو موت مريح
  حياتھم ھي حياة الموتى في المقابر
  وطبعاً في القبر ال يوجد أي مخاطر

  !ال يمكن أن تموت مرة ثانية
  القبر ھو أكثر األماكن أمناً 

  لكن رغم أمنه لن تبقى حياً وأنت فيه
   

  ني من الحياةاأللوھية متاحة فقط عندما يتعلم المرء أن يعيش النوع الثا
  النوع األول ھو المغلق، وھو اختيار ماليين الناس

  تراھم موتى سائرين مثل المومياء 
  أحياء لكن مثل حياة الحيوانات

  أو باألحرى مثل حياة النبات في سبات
  ...ليس عندھم أي روح

   
  عندما يبدأ المرء بعيش المخاطرة فإنه يعيش ألول مرة

  مباركة والحياة الخطرة ھي حياة مقدسة
  المسيح عاش المخاطرة
  النبي عاش المخاطرة
  ..سقراط وبوذا والحالج

  ...أيھا الحق لم تترك لي صديق
  لكن ھؤالء ھم الناس الذين وصلوا إلى أعلى قمة من النور والحضور

  ھم الناس الذي حققوا ذاتھم وفرديتھم المميزة الخالدة
  وتجاوزوا لعبة الحياة والموت
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  ....من ساھم في ھذا الحبشكراً لكل 
  
  

  ....الشعوربالبصيرة و شكراً لكل من قرأ ورأى النور
  
  

  ....ومعكم ينتشر النور والسالم يا أھل السالم
  
  

  ....شمعة صغيرة تضيء عتمة كبيرة
  
  
  

  
  على االنترنت مواقعنا

  
  

  .BaytalSalaam.comwww بيروت.. لبنان .. بيت السالم 
 

  www.BaytalhaQ.com دمشق.. سورية .. بيت الحق 
 

  www.Baytalinsaan.com طرطوس.. سورية .. بيت اإلنسان 
 

  www.BaytAllaah.com عمان.. األردن .. بيت هللا 
 

  www.BaytalShifaa.com القاھرة.. مصر .. بيت الشفاء 
 

 www.Baytassamaa.com  ليبيا.. بيت السماء 
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